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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan uppfattar lågaffektivt 

bemötande. Samt fokuserade vi på mötet med barn som uttrycker ett problemskapande beteende i 

förskolans verksamhet, tillsammans med begreppet inkludering titta närmare på hur det används i 

samband med lågaffektivt bemötande. För studien valde vi att utföra kvalitativa intervjuer i två 

delstudier, den ena med förskollärare och den andra med specialpedagoger där frågorna fokuserade 

på informanternas uppfattning kring lågaffektivt bemötande och inkludering. Resultatet visade att 

informanterna uppfattar lågaffektivt bemötande mer som ett förhållningssätt än en metod där man 

som pedagog bemöter barnet på ett etiskt, respektfullt, lugnt och reflekterande sätt. Genom att 

främja ett samarbete mellan pedagog och barn skapar pedagogen ett relationellt perspektiv att 

förhålla sig till barn med beteendeproblem samt se hur man kan ändra på yttre faktorer som 

exempelvis miljön, kan pedagogen åstadkomma en lösning där barn i svårigheter får stöd. 

Inkluderingsarbetet med ett lågaffektivt bemötande ansåg informanterna var ett resultat utav 

korrekt hantering av metoden / förhållningssättet. Med denna studie önskar vi ge en inblick i 

lågaffektivt bemötande genom de yrkesverksamma informanterna vi intervjuat inom förskolans 

verksamhet.  

 

 

Nyckelord: Lågaffektivt bemötande, inkludering, problemskapande beteende, förskola, 

specialpedagogik 
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1. Inledning  
Läroplanen för förskolan betonar att:  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar 

så att de utvecklas så långt som möjligt. (Lpfö98, 2016, s. 5) 

Som pedagoger och studenter har vi under studietiden på våra verksamhetsförlagda utbildningar 

(VFU) och tidigare arbetsplatser träffat på barn som av olika anledningar behövt särskilt stöd, 

bemötande eller ett särskilt förhållningssätt i vardagen. Alla barn är olika och kräver varierande 

lösningar. Studien kommer att belysa en del av alla barn, barn som uttrycker ett problemskapande 

beteende och ett förhållningssätt med metoder som visat positiva gensvar för att hantera svåra 

situationer i förskolan. Varje enskild individ eller grupp av barn som vi har lärt känna har gett oss 

nya kunskaper och öppnat upp våra ögon kring barns lärande. Det är inget anspråkslöst arbete där 

man direkt kan förutspå hur man som pedagog, vuxen eller förälder ska förhålla sig till barnet och 

vilka behov vi ska tillfredsställa. Enligt våra erfarenheter och genom den litteratur vi läst har vi sett 

en del barn som inte lever upp till våra vuxnas förväntningar men även vuxna som inte lever upp 

till barnens eller föräldrarnas förväntningar. Där metoderna för att ”hantera” dessa barn med 

beteendeproblem inte är tillräckliga eller helt enkelt inte finns där pga. bristande kunskap och 

förmåga att nå ut till alla barn.  

 

Det kommer alltid att finnas konflikter mellan barnen i förskolan. Det kommer alltid att finnas barn i 

förskolan som förlorar kontrollen och agerar ut. Och barn kommer med jämna mellanrum att ha 

konflikter även med vuxna i förskolan. Det hör förskoleåldern till. Beteendeproblem är egentligen inte 

en avvikelse från det vanliga. Det är en del av vardagen. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.22) 

 

Denna del av vardagen sätter stora krav på oss vuxna som av olika anledningar finns i barnens 

omgivning. Det krävs att vi med ett professionellt förhållningssätt backar tillbaka ett steg och tittar 

på de olika situationer som kan uppstå som problematiska och sedan närma oss med 

utgångspunkten att hjälpa barnet som hamnat i den problematiska situationen. Med ett lågaffektivt 

bemötande som metod eller förhållningssätt blickar vi tillbaka på situationen för att utmärka de 

olika delarna som gick fel och på så sätt troligtvis hitta de faktorer där vi ställde för höga krav på 

barnet. Med vår studie vill vi bidra med en fördjupad förståelse och kunskap kring lågaffektivt 

bemötande som metod i förskolan och i arbetet med att inkludera barn som uttrycker ett 

problemskapande beteende i verksamheten. Vi har valt att fokusera på två olika professioners 

uppfattning och erfarenheter kring metoden lågaffektivt bemötande och förhållningssättet kring 

hur den inverkar på en del av barnens möjligheter till inkludering.  

 

 



 

 

5 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan uppfattar metoden 

lågaffektivt bemötande i mötet med barn som uppvisar beteendeproblem i förskolan. Vi vill även 

undersöka hur inkludering av barn med beteendeproblem sker i förskolans verksamhet utifrån 

metoden lågaffektivt bemötande.  

3. Frågeställningar 
Hur resonerar förskollärare och specialpedagoger om metoden lågaffektivt bemötande? 

 

Hur ser förskollärare och specialpedagoger på lågaffektivt bemötande ur ett 

inkluderingsperspektiv? 

4. Bakgrund 
Detta avsnitt tar upp vad metoden lågaffektivt bemötande innebär och hur den används i förskolans 

verksamhet. Här beskrivs även begreppen inkludering tillsammans med ”en förskola för alla” och 

hur inkludering tas upp i styrdokument. Vidare kommer det även redogöras för skillnaden mellan  

begreppen metod och förhållningssätt. 

4.1 Begreppsdefinitioner  

Inledningsvis sker en kort redogörelse för det genomgripande begreppet lågaffektivt bemötande. 

Därefter kommer begreppen inkludering, metod och förhållningssätt att definieras då studien delvis 

åsyftar att granska uppfattningen av inkludering genom lågaffektivt bemötande och  genom 

intervjuerna framkom det olika uppfattningar om lågaffektivt bemötande är en metod eller ett 

förhållningssätt, detta kommer att skildras här nedan.   

4.1.1 Lågaffektivt bemötande 

Begreppet lågaffektivt bemötande är relativt nytt och förekommer inte ofta inom vetenskaplig 

forskning trots att metoden utvecklades i början av 90-talet av forskaren Andrew McDonnell. 

Metoden skapades från början för att hantera våldsamma och svåra situationer, där syftet var att 

ingen skulle komma till skada. Med tiden har det utvecklats till ett humanistiskt etiskt synsätt där 

metoden utvecklades för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Denna 

metod används i förskolan, skolan, psykvård, demensboende och även i hemmen där familjer 

använder metoden vid svårhanterliga situationer med sina barn (Kosner & Hejlskov Elvén, 2017, 

s. 19-21). 
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4.1.2 Inkludering 

Begreppet inkludering har växt fram under 1990-talet som en djupare definition av integrering som 

uppstod under 1980-talet. Grundtanken med integrering är att individen ska anpassas till och 

beredas plats i samhälleliga verksamheter men det förutsätter att den som ska integreras först måste 

definieras som avvikande. Med det sagt så har begreppet integrering jämställts med en ”rumslig 

närvaro” vilket kan ses som en låg pedagogisk ambitionsnivå. Begreppet inkludering växte sedan 

fram och finns i flera studier och teorier i olika socialvetenskapliga discipliner. Den 

vidareutvecklade definitionen inkludering innebär att man tar ett steg till och fokus går från 

individens anpassning till att miljön ska anpassas till de olikheter som kan finnas bland människor 

och möjligheten till delaktighet och vara med och forma de förutsättningarna som krävs för 

praktikerna är en förutsättning. Begreppet inkludering används i mycket stor utsträckning inom 

specialpedagogisk forskning och definieras som ett teoretisk begrepp (Lutz, 2013, s. 39). 

4.1.3 Förhållningssätt vs. Metod 

I ett exempel från Hejlskov Elvén och Wimans bok ”Barn som bråkar  - Att hantera känslostarka 

barn i vardagen” kan vi läsa en situation där pappa och son hamnar i en konflikt på morgonen. 

Konflikten handlar om att stiga upp och göra sig i ordning för att gå till skolan. Sonen vill ej gå 

upp och pappan insisterar flera gånger att pojken ska upp genom olika lösningar som sonen svarar 

på genom egna lösningar. Konflikten eskalerar till fysisk konflikt, denna princip kallas för 

”konflikter består av lösningar”. Sonen får ett problem. Det löser han på ett sätt som blir ett problem 

för pappan, så fortsätter mönstret mellan dem. Situationen utvecklas av ett mönster av lösningar 

som blir motpartens problem. I denna situation tror pappan att han måste vinna och dominera 

igenom händelsen och även att pojken ska ändra sitt beteende. Med detta förhållningssätt (tankar) 

tas möjligheten ifrån att påverka sonen på sikt då målet troligen är att sonen ska kunna gå upp 

självmant på morgonen. Men pappans metoder (handlingar) hjälper inte sonen (2015, s.86).  

Detta exempel visar på skillnaden mellan förhållningssätt och metod där förhållningssättet är 

tankarna kring hur man ska göra och metoderna blir handlingarna av de tankarna.  

4.1.4 ”Problemskapande beteende” 

Med begreppet ”problemskapande beteende” vill vi förtydliga genom att beskriva att det handlar 

om barn som uppvisar ett problemskapande beteende som anses utmärka sig från normen. Vi utgår 

först och främst ifrån Bo Hejlskov Elvéns definition som står skrivet på hans hemsida.  

 

Jag definierar problemskapande beteende som beteende som upplevs problem av personalen eller 

föräldrarna. Det är inte personen med beteendet som har ett upplevt problem, utan personalen eller 

föräldrarna. Därför beror det på våra metoder och känsla av säkerhet om ett beteende är 

problemskapande. Dessutom uppstår beteende aldrig i ett vakuum, allt beteende uppstår i samspel med 

omgivningen. (Hejlskov Elvén, Bo, 2013) 
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4.2 Lågaffektivt bemötande 

I läroplanen för förskolan står det att:  
 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå̊ från en helhetssyn på̊ barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. (Lpfö 98/2016, s. 5) 

I Sverige är psykologen Bo Hejlskov Elvén ansedd som en av de ledande förespråkarna av 

lågaffektiv bemötande, stora delar av vårt arbete utgår från litteratur som han skrivit själv eller med 

andra författare. Flertalet av Hejlskov Elvéns böcker riktar sig mot barn och ungdomar med 

problemskapande beteende där det tas upp vikten av att barn lär sig genom att lyckas och inte 

genom att misslyckas. 

De flesta vuxna lär sig någonting varje gång de misslyckas. Därför gör vi för det mesta bara samma 

fel några få gånger. Men barn kan misslyckas på samma sätt om och om igen utan att det innebär att 

de slutar med det de misslyckas med. De lär sig istället när de lyckas. Ju oftare ett barn misslyckas 

desto mindre lär det sig av det. Därför fungerar inte tillrättavisningar och straff. (Hejlskov Elvén & 

Wiman, 2015, s. 54)  

 

Lågaffektivt bemötande handlar om hur vi som pedagoger hanterar ett barn som avviker från 

normen. Hejlskov Elvén beskriver att mötet med barn som reagerar i affekt handlar om vårt 

förhållningssätt som pedagoger i förskolan. Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt menar att med 

lågaffektivt bemötande kan vi som pedagoger hantera barnen med problemskapande beteende i 

förskolan (2017, s. 10–14). Lågaffektivt bemötande med barnen gynnas genom att skapa en miljö 

präglad av lugna och positiva förväntningar. Lågaffektivt bemötande syftar till att reflektera över 

den situation barnet hamnade i, och vilken konsekvens det fick från omgivningen. När man möter 

barn som agerar i affekt är det därför viktigt att behålla sitt lugn, ge barnet utrymme, och när barnet 

är ur sin affekt, spegla barnet i vad som hände och varför det hände, och vad man som pedagog 

kan göra bättre nästa gång (Emet & Bühler, 2011, s.48). 

  

Greene lyfter fram att i mötet med barnen i förskolan, så ställs det höga krav på oss som 

förskollärare. Som förskollärare ska vi arbeta med att bemöta, se och bekräfta alla barn så att ett 

fungerande samarbete kan uppstå. I vissa situationer finns det barn som är i särskilda behov av en 

fungerande allians mellan pedagogen och barnet. Med en fungerande allians menas det att man 

som pedagog arbetar för att så tidigt som möjlig skapa en anknytning till barnet för att kunna falla 

tillbaka på alliansen vid problemskapande situationer (Greene, 2011, s. 68).  

 

Abrahamsson skriver ” Vi gör fel för att vi inte vet hur vi ska göra rätt ” Det Abrahamsson menar 

är att i mötet mellan pedagog och barnet ställs det krav på båda parter att kunna kommunicera om 

hur man hamnade i den aktuella situationen. Abrahamsson styrker det uppdrag som förskollärarnas 
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profession innebär att vi som pedagoger ska kunna möta upp vart och ett barns behov av omsorg 

(Abrahamsson, 2010, s. 53). 

 

Att bemöta barnen i behov av särskilt stöd kräver att vi som pedagoger tar barns perspektiv i fokus, 

att ställa möjliga och begripliga krav så att barnet känner sig kompetent och en del av 

verksamheten, så som alla barn i förskolan ska bli bemötta. Men så här fungerar det inte alltid i 

verksamheten. I vissa situationer ställer man som pedagog för höga krav och ger otydliga 

instruktioner så att det uppstår en känsla av otillräcklighet och misslyckande hos barnet (Greene, 

2011, s. 67–69). Även Luttropp beskriver inkludering som en förutsättning för att barnet i förskolan 

ska känna sig kompetent, delaktigt och utvecklas efter sin förmåga. Detta sker enligt Luttropp när 

det finns en god relation mellan barnet och pedagoger i verksamheten och att pedagogerna stöder 

barnet i relationen med barngruppen (2014, s.177). 

 

Även Anna van Dujvenvoorde tar i sin forskning upp att barn upp till elva år lär sig genom att 

lyckas och inte genom att misslyckas. Dujvenvoorde menar att till skillnad från oss vuxna så lär 

sig inte barnen av att misslyckas, utan att lyckas många gånger, och att det förbereder barnen att 

hantera misslyckanden i äldre och mer mogen ålder. Hon menar att ett tydligt pedagogiskt mål är 

viktigt för att barnen ska lyckas vid planerade didaktiska aktiviteter. Dujvenvoorde skriver även att 

man som pedagog ska undvika att bestraffa barnen vid misslyckanden, däremot ska vi som 

pedagoger ge barnen beröm när barnet lyckas med aktiviteten, så att barnet kan bygga vidare på 

sin självkänsla att barnet är kompetent (Dujvenvoorde, 2008).  

 

Hejlskov och Edfelt beskriver i boken “Beteendeproblem i förskolan” psykologen Ross W. 

Greenes teorier om “ Barn som kan uppföra sig gör det”. Greene menar att barnen i grunden vill 

samarbeta med sin omgivning för att lyckas med vad hen gör, däremot kräver det att vi som 

pedagoger förser barnet med rätt verktyg för att barnet ska kunna lyckas (2017, s.18). Liknande 

forskning har Dave Dagnan framfört där han har tittat på skillnader mellan vad som händer om  

pedagoger som uppfattar barns utagerande beteende som avsiktligt eller att barnet gör sitt yttersta 

men misslyckas (2017, s. 39-40). 

4.3 Pedagogiska principer för ett lågaffektivt bemötande 

 

Inom lågaffektivt bemötande finns det fyra grundläggande pedagogiska principer, som syftar till 

att minska användning av makt och våld inom det pedagogiska arbetet. 

 

Ansvarsprincipen 

Bo Hejlskov Elvén och Annica Kosner refererar till den amerikanska psykologen Barnhard Weiner 

som utformade en socialpsykologisk teori för effektivitet. Weiners grundtanke var att “den som tar 

ansvaret kan påverka”. Grundtanken är att fokusera på vad man själv kan göra för att lösa 

situationen. Pedagogens fokus ska vara på en lösning och det ska inte handla om makt. Weiner 
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menar att när man använder makt eller våld i sitt arbete kan det leda till problematiska situationer 

i arbetet med barnen. Hejlskov Elvén och Kosner refererar även till Dagnan och Cairns som i sin 

forskning har visat att känslan av ansvar minskar problemskapande beteende, det vill säga att det 

finns en koppling mellan personalens upplevelse av ansvar och användandet av makt och våld, d v 

s då personalen upplever sig ta stort ansvar minskar personalens användande av makt och våld i 

problemskapande situationer (2017, s.30-31). 

 

Kontrollprincipen 

Kontrollprincipen handlar om “att man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna 

samarbeta med andra”. Det innebär att det blir svårare att samarbeta med barnet, när barnet själv 

inte har kontroll över sitt problemskapande beteende. Detta kan ses utifrån två olika beteenden, den 

första är kaosbeteende och den andra är strategisk beteende (Kosner & Hejlskov Elvén, 2017, s. 

30-36). 

 

Kaosbeteende 

Det innebär att barnet i det här läget ej har kontroll över sig själv, och samarbetet med barnet 

försvåras. Kaosbeteende innebär ett beteende där barnet tappar självkontroll och balansen i sina  

känslor och blir våldsam istället (Kosner & Hejlskov Elvén, 2017, s. 30-36).  

 

Strategisk beteende 

Det är ett beteende där barnet med problemskapande beteende använder sig av olika, ofta effektiva, 

strategier för att kunna lösa svåra situationer. Det finns många typer av strategisk beteende: 

 

1-Att vägra. Det kan vara ett sätt när barnet ej vet vad som förväntas av hen, inte vet vad  

konsekvens blir eller om man inte behärskar situationen.                             

2-Att ljuga. Det är ett sätt att skydda sig själv och andra. 

3-Att skapa avstånd. Att skapa avstånd betyder att man tar några steg bakåt i svåra situationer eller 

att man springer bort, då hen inte känner sig bekväm i situationen. 

4-Självskadandebeteende. Exempelvis genom att barnet biter sig i handen eller slår huvudet i 

bordet. 

5-Socialtbeteende. Barnet söker social bekräftelse genom att använda sig av skällsord 

eller liknande. 

6- Hot. Att hota pedagogerna eller andra barn i barngruppen. 

7- Utagerande beteende, det vill säga att barnet slår andra i sin omgivning i syfte så att de håller 

sig borta. (Kosner & Hejlskov Elvén, 2017, s. 30–36). 

4.4 Tre metoder för att minska våld och hantera situationer 

 

Bo Hejlskov Élven och Annica Kosner tar upp i boken ”Lågaffektivt bemötande” om att barn inte  

vill förlora självkontrollen. Det som vi tycker är ett problemskapande beteende i förskolan är en 
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del av barnens strategier för att lösa problem. Som vi nämnt tidigare 

använder barnen sig av sju olika strategier för att lösa problem. Just i förskoleåldern har barnen 

inte utvecklat färdigt dessa strategier, därför upplever vi pedagoger att det är ett problemskapande 

beteende. Till hjälp med att arbeta med barn med problemskapande beteende finns det tre olika 

metoder som vi kommer att ta upp (2017, s. 36). 

 

Kravanpassning  

Kravanpassning handlar om att öka begripligheten i situationen. Det vill säga, att kunna ställa 

möjliga krav utifrån vilka förutsättningar barnet har. Exempel på hur man kan arbeta med 

kravanpassning. 

* Ge tydliga instruktioner “Om jag vet vad jag ska göra är det betydligt lättare för mig att göra det”. 

Till hjälp kan man exempelvis använda sig av bildstöd eller schema i förskolans verksamhet. 

* “Vi metod” brukar vara en effektiv metod som handlar om att man gör saker tillsammans med 

barnen.   

* Man kan tillämpa ett krav just när något annat är färdig (Hejlskov Elvén & Kosner, 2017, s. 36) 

 

Avledning 

Hejlskov Elvén och Annica Kosner nämner forskaren Mcdonell (2010) som tar upp avledning som 

ett pedagogiskt arbetssätt, där pedagogen arbetar aktivt med att byta tanken eller fokus hos barnet 

med problemskapande beteende när barnet är på väg mot kaosbeteende. Det pedagogen gör är att 

skapa en ny känsla eller ny tanke som gör att barnet ändrar sin känsla mot något annat och på så 

vis avleder barnet (2017, s. 38). 

 

Lågaffektivt förebyggande bemötande  

Syftet med lågaffektivt bemötande är att avstyra konflikter, våld och självskada. Detta kan 

förbyggas genom att pedagogen försöker att hålla sig själv lugn och vara medståndare istället för 

motståndare. Man kan använda sig av olika sätt. 

·  Att undvika ögonkontakt 

·  Skapa avstånd 

·  Vara lugn och avslappnad (Kosner & Hejlskov Elvén, 2017, s. 36–43). 

 

Konflikter hör till vardagen i förskoleåldern och då är det viktigt att pedagogerna har olika verktyg 

för att bemöta oönskat beteende. Lågaffektivt bemötande är en av dem och den vi nu ska fokusera 

på.  

4.5 Före och efter lågaffektivt bemötande 

 

Att arbeta mot “en förskola för alla” har inte varit självklart genom förskolans historia. Bo Hejlskov 

Elvén och Annica Kosner skriver i boken “Lågaffektivt bemötande” om hur skapandet av en 

humanistisk människosyn uppstod. Tidigare placerades människor med olika kognitiva 
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funktionsnedsättningar och psykiatriska diagnoser på institutioner. Pedagogerna och personalen 

hade inte rätt verktyg för att kunna hantera de olika problemskapande beteenden hos barnen/ 

eleverna. Fokus låg hos pedagogerna och personalen att genom makt och våld kunna lösa 

eventuella problem. Det var deras sätt att lösa de problem som barnen och eleverna med 

problemskapande beteenden uppvisade. Men under 1980-talet började det ske en förändring. Det 

började läggas ner stora centrala institutioner för personer med psykiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar över hela Europa. Det blev mera fokus på de mänskliga rättigheterna för 

personer med funktionsnedsättningar, vilket ledde till att man började ifrågasätta de gamla 

metoderna, det vill säga makt och våld. Arbetsmetoden ansågs inte längre vara effektiv och var 

oförenlig med de mänskliga rättigheterna. I början av 1990-talet fick pedagogerna och personalen 

bättre glasögon för att kunna se barn och elever med funktionsnedsättningar som individer som har 

rätt till att utvecklas utifrån sina förutsättningar, precis som alla andra barn. Denna resa började 

med att fler och fler böcker och artiklar kom ut.  Böckerna och artiklarna handlade om olika slags 

icke-konfrontativ pedagogik. Syftet med böckerna och artiklarna var i första hand att flytta fokus 

från makt och våld, till att använda andra metoder som handlade om förebyggande arbetsmetoder 

och åtgärder vid problemskapande beteende hos barn med funktionsnedsättningar (2017, s. 19-21). 

 

Nu förtiden har forskning inom pedagogik och psykologi kommit långt för att pedagoger och andra 

ska bemöta barn med funktionsnedsättningar på att professionellt sätt. En forskare som har varit 

aktivt inom området är den engelska psykologen Andrew McDonnell som vi nämnt ovan (under 

begreppsdefinitioner). Lågaffektivt bemötande är en metod som grundar sig på ett etiskt försvarbart 

förhållningssätt där ingen ska komma till skada (Hejlskov Elvén & Kosner, 2017, s. 19–21).  

 

I läroplanen för förskolan står det att:  

 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar. Personalens förmåga att förstå̊ och samspela med barnet och få föräldrarnas 

förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla 

barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen. (Lpfö, 98 rev 2016, s. 5) 

 

Skolinspektion tar upp hur man kan arbeta med ett demokratiskt arbetssätt som inkluderar alla barn 

i förskolan, oavsett vilka problemskapande beteenden barnet uppvisar. Skolinspektionen menar att 

i förskolans verksamhet ska det finnas tre delar av en demokratisk utbildning. Den första är 

utveckling av grundläggande värderingar inbegriper respekt, rättvisa och säkerhet. Den andra är 

främjande av kunskaper om strukturer och processer för politisk demokratisk styrning, inklusive 

valfrihet. Den tredje är framsteg för medborgerliga kompetenser som förmågan att uttrycka sin 

åsikt och bidra till en social utveckling. I förskolans verksamhet går alla ämnen in och ut i varandra 

och det blir lite av en utmaning för oss som förskollärare att hålla dess tre komponenter levande 

för att synliggöra förskolans uppdrag av ett demokratiskt utbildningssätt (Skolinspektionen, 2012, 

s.12). 
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Då det står skrivet i olika styrdokument att verksamheten och pedagogerna förhållningssätt till 

barnen ska anpassas till alla barn i förskolan oavsett vilka problemskapande beteenden barnen 

uppvisar förhåller sig det lågaffektiva bemötandet vara intressant utifrån de etiska grunderna. Inte 

minst då även det förebyggande arbetet är en viktig del i det förhållningssättet.  

 

En del av det pedagogiska ansvaret som styrdokument tar upp är att vi ska arbeta mot ”en förskola 

för alla”, där alla barn ska känna sig trygga, glada och utvecklas utifrån de förutsättningar de har. 

I Allmänna råd för förskolan står det att: 

 

”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är 

alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och 

miljön i förskolan. Det betyder till exempel att barn kan behöva stöd i sin utveckling i en miljö̈, men 

inte i en annan. Med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet kan förskolan förbättra sitt arbete för 

barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling”. (Skolverket 2017, s, 22) 

4.6 Förskolans synsätt på problemskapande beteende och varför lågaffektivt 
bemötande i förskolan? 

 

Palla skriver i sin avhandling om problemskapande beteende i förskolan. Palla menar att förskolan 

ska vara en arena för alla barn oavsett vilka problemskapande beteenden barnet kan ha. I förskolans 

verksamhet ska den arbeta efter vart och ett av barnens förutsättningar. Detta gör att den ena 

förskolan blir inte den andra lik, men varje förskola anses ändå vara homogen och att 

problemskapande beteende uppstår när barn avviker från den homogena barngruppens beteende. 

Palla tar upp begreppet ”Att vara lagom” i sin avhandling som måttstock och menar att barn med 

problemskapande beteende i förskolan bryter mot normer och skapar oro och olust hos 

pedagogerna, barn i barngruppen och vårdnadshavarna (Palla, 2011). 

 

Greene, Stuart Ablon och Martin kom i sin forskning fram till betydelsen av att lyfta fram och 

arbeta med problemlösning inom barngruppen och att det förhållningssättet gynnar alla barn. Detta 

kan bidra till att skapa en god lärmiljö för barnen med problemskapande beteende, så att de känner 

sig delaktiga i verksamheten och att de är en del av barngruppen. De betonar även att 

inkluderingsmöjligheter för barn med problemskapande beteende sker genom att pedagogerna 

bidrar till en medkänsla och förståelse för faktorer som påverkar barnets beteende (2006). 

 

Att en del barn som kommer till förskolan inte har samma förutsättningar för att ge sig till känna 

och visa sig i både horisontella och vertikala relationer, tar Björk-Willén upp. Detta kan bero på 

bland annat språkstörningar, samspelssvårigheter eller koncentrationssvårigheter som tillhör 

många av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar barn kan ha. (2014 s.95). Vikten av 

horisontella relationer diskuteras av Kinge som menar att barnen som kommer till förskolan 
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utvecklar sin identitet genom att vi som pedagoger speglar och ger stöttning till barnets upplevelse 

av sina egna och andras barns beteenden (2008, s.63–66). 

 

Att arbeta i förskola innebär att arbeta med små barn mellan ett år upp till fem år. Enligt Richard 

Tremblays forskning kan barn i treårsåldern räknas som den våldsammaste gruppen i samhället. 

Detta gör att vi som förskollärare ska kunna använda oss av fungerande metoder som kan underlätta 

bemötandet av ett barn som har problemskapande beteende för att kunna inkludera dem i 

verksamheten (2006, s. 481). 

 

Hejlskov Elvén och Edfelt menar att i förskolans verksamhet tas begreppet sunt förnuft upp, när 

det uppstår ett problemskapande beteende i barngruppen.  Sunt förnuft räcker inte för att lösa 

problem mellan barnen i barngruppen, det behövs också ett professionellt arbetssätt när problem 

ska lösas i förskolan (2017, s.7). Hejlskov Elvén och Edfelt refererar till brittiska psykologen 

Dagnans forskning som visar att fler och fler pedagoger i förskolans verksamhet inte trivs på jobbet, 

och kan inte hantera problemskapande beteende i förskolan på ett tillfredsställande sätt. Detta är 

en viktig orsak till att  flera av pedagogerna har blivit sjukskrivna i förskolan. Vidare visar 

forskning att fokus i förskolan ligger på det problemskapande beteendet hos barnet istället för att 

fokusera på det pedagogiska uppdraget som finns i förskolan. (2017, s.38) 

5. Tidigare forskning 
Nedan redogörs för tidigare forskning av lågaffektivt bemötande. Vi har undersökt vad forskningen 

säger om hur pedagogerna kan arbeta med inkludering i ”en förskola för alla”, och vilken betydelse 

lärande och miljö har för problemskapande beteende. I avslutningen (i detta kapitel) tar vi även 

upp vad forskningen beskriver om CPS, PERMA och affektutbrottsmodellen.  

5.1 Inkludering i ”en förskola för alla” 

 

Kristian Lutz lyfter fram i sin avhandling om kategoriseringar av barn i förskoleåldern. Lutz visar 

på skillnader mellan begreppet inkludering och integrering. Lutz menar att i förskolans verksamhet 

bör man sträva efter att inkludera alla barn i verksamheten. Det som Lutz menar med inkludering 

är att förskolan bör anpassa sin pedagogiska miljö efter barnets behov. Barnet ska vara i fokus, till 

skillnad från begreppet integrering som han menar att barnet ska anpassa sig i den lärmiljö som 

finns. Lutz menar att man ska arbeta aktivt med observationer, där barnet i förskolan visar upp 

problemskapande beteende. Lutz menar att det uppstår en avvikelse från normen och det är där 

pedagogiken kan bli sårbar, som pedagog finns det en risk att man i situationen placerar in barnet 

i ett visst fack. Att kategorisering av barnet sker, och kan förhindra oss som pedagoger att arbeta 

mot vårt uppdrag ”en förskola för alla”, där alla barn har rätt till samma lärmiljö i förskolans 

verksamhet (Lutz, 2009, s. 158-159).  
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Palla tar upp begreppet “en förskola för alla” och hur förskolan kan se olika ut, beroende på hur 

man tolkar uppdraget. Palla menar att en del förskolor tolkar uppdraget att skapa “en förskola för 

alla” genom att det kan vara en delad fråga om rättighet till placering i vilken förskola man vill, 

eller en fråga om rättigheter till pedagogiska och specialpedagogiska innehåll. Detta innebär att en  

pedagogisk / specialpedagogisk verksamhet skapas på olika sätt (och utifrån olika förutsättningar)  

på förskolor för olika barn, medan tanken om barnets rättighet till vilken förskola som helst grundas 

på att alla barn har en plats oavsett vilka svårigheter de har.  (2009) 

 

Palla tar även upp hur förskoleverksamheten har gått från socialtjänstlagen till skollagen, vilket 

gjorde att året 1998 fick förskolan en egen läroplan. Vidare menar Palla att det som skiljer förskolan 

från skolan är att förskolan välkomnar alla barn oavsett vilka svårigheter barnet har, förskolan ska 

anpassa verksamheten utifrån och efter barnens behov, enligt styrdokumenten. Förskolan ska 

arbeta med att inkludera alla barn i verksamheten. Även internationellt arbetar man efter alla barns 

rättigheter till utbildning anpassat efter barnets behov. Det Palla syftar på är 

Salamancadeklarationen som Sverige undertecknade 1994 och som betonar att alla skillnader 

mellan individer är normala vilket enligt Palla betyder för förskolans verksamhet att lärandet ska 

anpassas efter barnets behov (Svenska Unescorådet, 2001). Palla betonar vikten med varför man 

ska arbeta mot “en förskola för alla” och skriver: 

 

Förskolan är till för alla barn. Då måste det finnas beredskap, kunskap och kompetens att verkligen 

möta alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge barnen det stöd, den stimulans och de 

utvecklingsmöjligheter som är deras odiskutabla rätt. Skolan börjar i förskolan. Lärandet börjar inte 

vid en viss ålder och sker inte på bestämda klockslag. (2009, s.11) 

5.2 Lärande och miljö 

 

Barn med problemskapande beteende och deras påverkan på lärmiljön i både skola och förskola 

har undersökts av Ertsvåg och Sørensen Vaaland (2007). Det visade sig att barnet med 

problemskapande beteende utmanar pedagogen och skapar en osäker inlärningsmiljö. Syftet med 

deras avhandling var att undersöka olika sätt att förebygga och minska problemskapande beteende 

hos barnen. Forskarna fann att det skulle gynna förskollärarnas profession och möjlighet att 

påverka lärmiljön genom att främja prosocialt beteende hos alla barn i barngruppen och genom att 

arbeta med prosocialt beteende innebär det att agera och reagera på ett sätt som främjar social 

samverkan och positiva sociala relationer i barngruppen. Studien analyserade utfallet av en metod 

som kallas respektprogrammet.  

 

Respektprogrammet handlar om att inkludera alla, det vill säga pedagoger, barn-elever och 

vårdnadshavare för att förbättra skolans och förskolans kvalité för både barnet, eleven, 

klassrummet och även skolan. Programmet fokuserade på fyra olika typer av problemskapande 

beteende som mobbning, bli offer för mobbning, off-task beteende och olydnad. Programmet 

handlade om förändring ska ske hos den vuxna det vill säga i detta fall pedagogen och arbetslaget 
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och vårdnadshavaren. Teorier utgår ifrån att förändra barnets beteende genom att stärka vuxnas 

kunskaper inom problemskapande beteende och orsaker som påverkar det. I respektprogrammet 

ingår fyra interventionsprinciper att arbeta efter. Den första handlar om lärmiljö där pedagogen 

genom ett auktoritativt ledarskap skapar en varm, trygg och positiv lärmiljö med å ena sidan 

närvarande pedagoger å andra sidan tydliga normer för accepterat beteende. För det andra 

inkluderar man alla så som barnen, vårdnadshavaren, pedagoger och arbetslag för att förebygga 

och minska problemskapande beteende. Den tredje principen handlar om hur pedagogen och 

arbetslaget samarbetar med varandra för att kunna ge tydliga regler och normer i förskolan. Att alla 

i arbetslaget arbetar åt samma håll och på samma sätt ger barnet en tydlig ram och struktur. Den 

sista interventionsprincipen i respektprogrammet grundar sig på kontinuitetsprincipen vilket 

innebär att man som pedagog har ett långsiktigt engagemang för de tre tidigare principerna. Detta 

menar forskarna är för att skapa en lärmiljö som fokuserar på barnens möjligheter att utveckla 

färdigheter snarare än att kategorisera barnets eventuella problemskapande beteenden (Sigrun K. 

Ertesvåg & Grete Sørensen, 2007). Respektprogrammet kan liknas vid det lågaffektiva på två vis, 

där båda utgår ifrån ett etiskt förhållningssätt till barnen och att fokus ligger på att pedagogerna ska 

ändra sitt förhållningssätt till barnen för att kunna ge rätt stöd.  

 

Hur man kan förbättra interaktionen mellan läraren och barnen har studerats av Sutherland et al. 

(2010). Interaktionen fungerar som en skyddande faktor för barn med tidigt uppträdandet av 

problemskapande beteende redan i förskolan. Forskarna tar upp Bronfenbrenners ekologiska 

modell för barns utveckling. En mängd faktorer påverkar barnets motståndskraft mot utmaningar, 

inklusive utvecklingsstatus, familj och samhällsskyddande faktorer. Ju starkare ett barns 

skyddsfaktorer är desto mer sannolikt kommer han eller hon att kunna lyckas i skolan, jobbet och 

samhällsinställningarna. Den sociala kompetensdomänen för barns utveckling är ett exempel på en 

nyckelfaktor för att bestämma barnens framgång i skolan, samhället och senare i livet. Vidare tas 

det upp begreppet ”transaktionsteori” som handlar om hur pedagogen och barnet påverkar 

varandras beteende över tid där tonvikten ligger i att barn som upplever ouppmärksammade 

problembeteende i förskolan är mer benägna att utveckla negativa relationer till sina lärare i 

framtiden. Att utveckla negativa relationer till lärare tidigt i skolan kan vara skadligt, eftersom 

svåra relationer så tidigt som förskolan har samband beteendemässiga problem i grundskolan. 

(Sutherland, 2010)   

 

Transaktionsmodellen som synliggör pedagogen och barnet och  deras interaktion mellan varandra 

har undersökts i en studie där resultatet visade, att barn som kom till förskolan och hade ett 

problemskapande beteende var på grund av att pedagogerna inte arbetade med barnet genom 

medkänsla och förståelse för de problem som barnet uppvisade (Doumen et al., 2008 refererad i 

Ertesvåg & Sørensen, 2007). Det studien visade var att i relationen mellan barnet och läraren 

skapades negativa processer som följde barnet vidare under utbildningstiden.  En annan faktor som 

tas upp är att många som arbetar med barn saknar utbildning, kunskaper och färdigheter för att 

främja social kompetens hos barn med problemskapande beteende. Ertesvåg och Sørensen tar även 

upp avhandlingen av Hemmeter, Santos & Ostrosky, (2008) som beskriver hur pedagoger ska se 
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möjligheter att skapa en lärmiljö som syftar till att främja önskvärda beteende hos barnen och att 

man som pedagoger ska se möjligheter att utveckla sig själv och bemötandet med barnet och 

utveckla sin medkänsla och förståelse för faktorer som påverkar barnets beteende (Sigrun K. 

Ertesvåg & Grete Sørensen, 2007).  

5.3 CPS, PERMA och Affektutbrottsmodellerna 

Här presenteras tre olika modeller inom lågaffektivt bemötande. Först tar vi upp CPS modellen 

med tre olika valmöjligheter att hantera problemskapande beteende, därefter PERMA-modellen 

där man strävar efter att hitta signalement för det man vill uppnå genom lågaffektivt bemötande 

och till sist affektutbrottsmodellen där vi ser en kurva som visar var barnet håller kontrollen över 

sin känsla och var känslan tar över och skapar en situation där barnet går i affekt.  

 

CPS - modellen – Collaborative & Proactive Solutions 

Ross W. Greene har kommit fram i sin forskning till en modell som kallades för CPS- modellen. 

Modellen handlar om att du som pedagog eller föräldrar har tre valmöjligheter att hantera 

problemskapande beteende. Greene delar upp modellen i tre olika delar som han kallar plan A, plan 

B och plan C. Plan A handlar om att man som vuxen löser en konflikt med barnet genom att tvinga 

fram sin vilja, när barnet inte uppfyller förväntat beteende. Plan B tar upp ett samarbete mellan den 

vuxne och barnet i en gemensam process för problemlösning. Den sista planen, plan C, förklarar 

Greene, handlar om att man för tillfället tar ett steg bakåt i en kravfylld situation där man begär 

något av barnet.  Greene betonar att plan B är det bästa alternativet som syftar på att betona vikten 

med att inkludera barnet i att samarbeta i processen att analysera och lösa problemskapande 

beteende (2011, s.67–74).  

 

De tre korgarna (korgmodellen) kallas detta sätt att tänka och härstammar från CPS – modellen där 

det visade sig vara till fördel att se tre korgar framför sig och i de olika korgarna la man olika 

problem eller ouppfyllda förväntningar utifrån hur de skulle hanteras. Nu kallas det för ”ramar för 

planer” där det handlar om att hjälpa vuxna att se olika valmöjligheterna för att hantera problem 

och ouppfyllda förväntningar (Greene & Stuart Ablon, 2012, s. 59). 

 

PERMA - modellen  

Hejlskov & Kosner tar upp psykologen Martin Seligmans som utformade PERMA - modellen efter 

en studie över vad som gör folk lyckliga. Modellen har använts som signalement för vad man vill 

uppnå i lågaffektiv bemötande. PERMA är förkortning av fem faktorer som pedagogen bör sträva 

efter vid bemötandet av barn med problemskapande beteende: 

·     Positiva känslor 

·     Engagemang 

·     Relationer 

·     Mening 

·     Att uppnå något (2017, s.27–28) 
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Seligmans betonar att syftet med PERMA - modellen är att man ska bemöta barnet med 

problemskapande beteende på ett lågaffektivt sätt, som handlar om att man ska lösa problemet och 

inte öka på en redan upprörd persons upphetsning ytterligare (Hejlskov & Kosner, 2017, s.27–28) 

 

Affektutbrottsmodellen 

Hejlskov Elvén & Edfelt visar forskarna Stephen Kaplans och Eugenie Wheelers modell från 1983 

som syftar till att visa på hur ett affektutbrott kan ser ut. Affektutbrottsmodellen visar var barnet 

behåller kontrollen över sin känsla och vart känslan tar över och skapar en situation där barnet går 

i affekt. Figuren 1 nedan visar de tre olika faserna i ett affektutbrott. (2017, s. 61) 

 

 

 

Figur 1 : Affektutbrottsmodellen (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.61) 

 

Första området i modellen är när barnet är på väg upp i en affektkurva, där menar forskarna Kaplan 

och Wheeler att det svårt men inte omöjligt att uppnå samarbete med barnet i pågående situation. 

Området i mitten av affektutbrottsmodellen visar upp att barnet har tappat kontrollen helt över sina 

känslor och då är det omöjligt att få till ett samarbete med barnet. Där menar forskarna att man får 

vänta ut barnet tills hen har lugnat ner sig och fått tillbaka kontrollen över sina känslor. I det sista 

området i affektutbrottsmodellen så har barnet återfått självkontroll och har då förmågan till det 

logiska tänkande som krävs för ett framgångsrikt samarbete mellan pedagog och barn (Rova & 

Sjögren, 2017, s. 79–86)  

Teoretiska perspektiv  
De teoretiska perspektiv vi kommer att ha som utgångspunkt i analys- och diskussionsavsnittet är 

de två specialpedagogiska perspektiven: det relationella och det kategoriska perspektivet. Vi valde 

dessa perspektiv för att kunna utröna på vilket sätt informanterna talar om lågaffektivt bemötande 

med barnen.  
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Det relationella perspektivet 

I ett relationellt perspektiv beskrivs det som inträffar i samspelet, förhållandet eller interaktionen 

mellan olika aktörer, även att förändringar i omgivningen kan påverka möjligheterna att leva upp 

till uppställda krav eller nå vissa mål (Rosenqvist, 2013, s. 28). 

En vanlig uppfattning är att en nordisk syn på specialpedagogik ”kännetecknas av betoning på 

inkludering, med en relationell syn på barns avvikelser. Det vill säga att svårigheter ses som något 

som uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar individen har med sig 

i mötet med miljön” (Lutz, 2013, s.8). Persson skriver i sin avhandling att han anser att 

specialpedagogiska verksamheter ska ses utifrån ett relationellt perspektiv vilket betyder att den 

ska samspela tillsammans med den övriga pedagogiska verksamheten. Vad som då utmärker sig 

genom det perspektivet är vad som äger rum i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan 

olika aktörer. Individens agerande kan inte vara det enda man kan ta hänsyn till, utan med ett 

relationellt perspektiv tar man i akt de förutsättningar individen har i olika avseenden tillsammans 

med de förändringar som omgivningen erbjuder och kan påverka individens förutsättningar att 

uppfylla vissa förutbestämda krav eller mål (Persson, 1998, s. 30).  

 

”Relationell pedagogik uppmärksammar situerade pedagogiska relationsprocesser” (Aspelin, 

2013, s. 8). Relationellt perspektiv innefattar följande tre aspekter: För det första är relationer den 

huvudsakliga analysmetoden man har och inom utbildning handlar det om pedagogiska relationer. 

För det andra uppfattar man den sociala verkligheten som föränderlig och inom utbildning handlar 

det om pedagogiska processer. I den sista aspekten handlar det om att man förstår sociala fenomen 

som ingrodda och influerade av komplexa sociala sammanhang och inom utbildning studerar man 

olika processer och relationer i sina pedagogiska kontexter (Aspelin, 2013, s. 7-8). 

 

Det kategoriska perspektivet 

I ett kategoriskt perspektiv betraktas skolsvårigheter ”som effekter av elevegenskaper (till exempel 

begåvningsnivå), eller hemförhållanden.” (Rosenqvist, 2013, s. 28). Det kategoriska perspektivet 

har varit och är fortfarande en stor dominant inom specialpedagogiken. Vad som är utmärkande 

inom detta perspektiv är att man vill fokusera på att upptäcka egenskaper eller förmågor som är 

problematiska hos den enskilda individen. Många gånger väver man ihop de svårigheter individen 

uppvisar med neurologiska faktorer, där frågorna ställs utifrån vilka neurologiska avvikelser som 

kan förklara de svårigheter som individen uppvisar (Nilholm, 2007, s. 20-21). Persson förklarar det 

kategoriska perspektivet, där individens svårigheter är ett resultat av exempelvis lågbegåvning eller 

svåra hemförhållanden (Persson, 1998, s. 30). Det vill säga att inom det kategoriska perspektivet 

ses individens svårigheter som medfödda eller bundna till barnet, ”problemet” läggs hos individen 

och det är individen som brister. Individen är i fokus för specialpedagogiska åtgärder.  

Oftast talas det kategoriska perspektivet mer om inom skolväsendet, där eleven ses som ”bärare av 

problemet”. Rosenqvist tar upp att det finns tecken på att man går tillbaka till det kategoriska 

perspektivet med jämna mellanrum på grund av mer segregerande undervisning som särskilda 

undervisningsgrupper men även att det kan vara de ökade kraven på bedömningar, utvärderingar 
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och varierande former av kvalitetssäkringar som gör att resultatet blir viktigare än kvaliteten (2013, 

s. 27). Det kan även vara på grund av att ett agerande i ett relationellt perspektiv kräver långsiktiga, 

obekväma arbetsstrategier och planeringar som inte fungerar i akuta lägen. Vidare krävs det 

kunskaper om den komplexa utbildningsmiljön, vilket för skolans del innebär en pedagogisk 

utmaning där man är fast i sitt perspektiv och brister dialogen mellan företrädare för olika 

perspektiv (Rosenqvist, 2013, s. 29).   

 Relationellt perspektiv             Kategoriskt perspektiv 

 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

 

 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

 

 

Tidsperspektiv 

 

Fokus för  

specialpedagogiska 

åtgärder 

 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

 

Figur 2 av Bengt Persson: Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. 

Ändrade begrepp Barn= Elev, Pedagog = Lärare, pedagogiska miljön = Utbildningsmiljön och Pedagogisk verksamhet 

= Undervisning, för att den ska passa in i förskolans verksamhet. (Persson, 1998, s. 31) 

6. Metod 
Här nedan presenteras våra metodologiska överväganden och metoden kvalitativ intervju, sedan 

följer urval och avgränsningar, genomförande, bearbetning och analys, reflektion, reliabilitet och 

validitet. Sist kommer vi framföra de etiska hänsynstaganden vi gjort i vår studie.  

Förmåga att anpassa pedagogisk 

verksamhet och stoff till skilda 

förutsättningar för lärande hos 

barnen 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Kvalificerad hjälp att placera in 

differentiering i undervisning 

och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till barns uppvisade 

svårigheter 

Barn i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i den pedagogiska 

miljön 

Barn med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

Långsiktighet Kortsiktighet 

Barn, pedagoger och 

lärandemiljö 

Barnet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare/pedagoger med aktivt stöd 

från rektor/chef 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 
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6.1 Metod för datainsamling 

 

I denna studie vill vi få en förståelse för hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar det 

aktuella området. Vi valde då att använda oss av metoden kvalitativ intervju som datainsamling 

vilket innebär att informanten kan berätta med egna ord sina erfarenheter och kunskap (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2014, s. 127). Vi har använt oss av en grupp med förskollärare 

och en grupp med specialpedagoger, detta för att få en tydligare förståelse och olika tankar kring 

lågaffektivt bemötande som metod i förskolan. Detta kallas även för en respondentundersökning 

där svarspersonernas egna tankar blir en del av grunden till studien (Esaiasson, 2012, s.228). 

”Kvalitativ informationssamling handlar om att lyssna och fråga” (Ericson & Törlind, 2015, s.60) 

och syftet med metoden är att få en fördjupad förståelse för ett visst ämne, fenomen eller vad som 

orsakar olika människors beteenden och handlande. Genom att utföra kvalitativa intervjuer kan vi 

genom öppna frågor kommunicera oss fram till informantens historia och berättelse (Ericson & 

Törlind, 2015, s.60).   

Genom att forskaren intar en lyssnande roll kan hen försöka förstå innebörden i samtalet som i det 

medvetet sagda men även i det som sägs mellan raderna. På så vis kan mer detaljerad information 

avläsas då forskaren är med och deltar i samtalet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014, 

s. 129). 

Denna metod passar bra till vår studie då vi vill få reda på hur förskollärare och specialpedagoger 

resonerar kring lågaffektivt bemötande som metod i förskolan. Vi vill då få en djupare inblick 

genom personer med dessa professioner inom förskoleverksamheten. Genom samtal kan man få 

veta hur människor uppfattar olika aspekter i sin omvärld. Det är en grundläggande form av 

mänsklig interaktion (Kvale & Brinkmann, 2009, s.15). 

Intervjuerna med specialpedagogerna skedde genom datorstödda intervjuer och kommer att 

förklaras mer under rubriken Genomförande specialpedagogintervjuerna.  

6.2 Urval  

 

Vi har valt att intervjua fyra förskollärare och fyra specialpedagoger som arbetar med eller utbildat 

sig inom lågaffektivt bemötande. De representerar två informantgrupper i studien och kommer från 

en storstad och flera mellanstora kommuner. De urvalsmetoder vi har valt för vår kvalitativa studie 

syftar till att öka våra möjligheter att beskriva, förklara, och skapa en bättre förståelse för 

lågaffektivt bemötande i förskolan (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014, s. 136). Ett 

strategiskt urval är gjort utifrån perspektiv på syftet med studien där kvalitativ intervju används 

som metod för datainsamlingen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014, s. 137). Samtliga 

informanter har antingen både arbetat inom förskolan med lågaffektivt bemötande och gått 

fortbildning inom ämnet eller är på annat sätt kopplad till lågaffektivt bemötande i förskolan. Vi 
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har även gjort ett teoretisk strategiskt urval där vi utifrån de två grupperna vill ha information som 

kan belysa ämnet ur olika synvinklar, där våra informanter berättar om olika upplevelser och 

erfarenheter om lågaffektivt bemötande (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014, s.138). 

I ett utav fallen berättar en informant att hela kommunen arbetar utefter lågaffektivt bemötande.  

Presentation av förskollärarna (FL) 

FL1: Är utbildad till förskollärare och tog examen 2006. Hen har arbetat på olika förskolor i en 

mellanstor kommun och har arbetat på en mångkulturell förskola i 6 år. Därefter arbetade hen på 

en föräldrakooperativ förskola i 6 månader och på nuvarande arbetsplats har hen arbetat i 6 år. FL1 

har fått en fortbildning av centrala elevhälsan i kommunen och har varit på flera olika föreläsningar 

som tar upp lågaffektivt bemötande som en metod. Hen har även läst boken “Barn med beteende 

problem i förskola” av Bo Hejlskov Elvén och andra böcker inom ämnet lågaffektivt bemötande.   

 

FL2: Är utbildad till förskollärare och tog examen 2011. Har arbetat på flera olika förskolor i ett 

par mellanstora kommuner. FL2 har arbetat som barnskötare, lärarassistent i skolan, fritidspedagog 

på fritidshem och i förskoleklass och sedan 4 år tillbaka arbetar hen på en förskola i en mellanstor 

kommun som förskollärare. Hen har genom kontakt med centrala elevhälsan i kommunen fått 

handledning och stöd med att arbeta med lågaffektivt bemötande inom förskolans verksamhet.  

 

FL3: Är utbildad till förskollärare och arbetar i en förort till en storstad på en specialavdelning som 

är inriktad på funktionshinder av variation. Hen har arbetat som förskollärare i 30 år och 8 av de 

åren arbetade hen på ett föräldrakooperativ och resterande 22 år har hen arbetat inom en kommunal 

förskola som är den nuvarande placeringen. Hen har erhållit kunskaper genom att gå på kurser om 

lågaffektivt bemötande, läst litteratur inom ämnet lågaffektivt bemötande och varit på träffar med 

andra pedagoger som arbetar med lågaffektivt bemötande. 

 

FL4: Är utbildad till förskollärare sen 10 år tillbaka. Hen arbetar på en förskola i en förort i storstan. 

Hen har arbetat i två olika kommunala förskolor, en av dem i 6 år, och den andra, nuvarande 

placeringen, i 4 år. Hen har på eget initiativ läst litteratur inom ämnet lågaffektivt bemötande, och 

arbetar med lågaffektivt bemötande i barngruppen. 

Presentation av specialpedagogerna (SP) 

SP1: Är mellanstadielärare från början och har den gamla speciallärarutbildningen som påbyggnad. 

Hen blev sedan färdig lärare 1981 och har jobbat inom den nuvarande skolan med förskolan 

kopplad till skolan i 5 år. SP1 har gjort flera observationer i olika förskolor och även haft 

handledning med pedagoger i förskolan. Hen har lyssnat på Bo Hejlskov Elvéns föreläsningar och 

läst flera av hans böcker men även böcker av Ross Green om lågaffektivt bemötande.  

SP2: Är från början en förskollärare och har arbetat 13 år inom det yrket i tre olika förskolor. Har 

sedan en grundutbildning för specialpedagog och har arbetat 1 år som specialpedagog mot sex 
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förskolor i en mellanstor kommun som angränsar till en storstad. Hen har lyssnat på Ross Greens 

föreläsningar om lågaffektivt bemötande och läst flera böcker om lågaffektivt bemötande i 

utbildningen till specialpedagog.  

SP3: Är grundskolelärare från början åk. 1–7 med Sv/So som inriktning. Hen tog examen 1999 

och är idag en specialpedagog sedan 3 år tillbaka. Hen startade arbeta i en grundskola med en 

grundsärskola och sedan 1 år tillbaka arbetar hen som specialpedagog mot ett förskoleområde med 

nio förskolor. Hen stöttar förskolechefer och biträdande chefer i det pedagogiska arbetet och får 

uppdrag utav dem. Leder även utvecklingsarbetet med bl.a. lågaffektivt bemötande i förskolorna. 

Hen har lyssnat på Bo Hejlskov Elvén och David Edfelts föreläsningar flertalet gånger och läst 

litteratur om lågaffektivt bemötande. Brukar själv använda sig av SPSM:s (Specialpedagogiska 

skolmyndighetens) paket kring NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) där LAB 

(Lågaffektivt bemötande) förekommer en del.  

SP4: Är lågstadielärare i grunden sedan 1982 och har en uppdragsutbildning inom 

specialpedagogik sedan 2001–2002. Har arbetat som specialpedagog mellan 2000-2016 och arbetar 

nu som speciallärare sedan 2016. Har under åren arbetat som resurs och i resursgrupper och i en 

resursskola med elever i åk 2–5. Hen har arbetat tillsammans med kollegor som har längre 

erfarenhet med lågaffektivt bemötande i grund- och särskolan. Har själv varit på föreläsningar med 

Bo Hejlskov Elvén.  

6.3 Genomförande 

 

Studien är uppdelad i två delstudier och intervjuerna genomfördes i en storstad och flera 

mellanstora kommuner runtom storstaden. Eyad genomförde delstudien med förskollärare och 

Evin genomförde delstudien med specialpedagoger. Innan varje intervjutillfälle har vi skickat ut 

missivbrev med information om syftet och vad som kommer att ingå i den studie vi gör. Planeringen 

och förberedelserna inför intervjuerna utformades genom en intervjuguide (se Bilaga 1), en lista på 

frågor som vi ville ha besvarade. (Ericson & Törlind, 2015, s. 83) Här nedan följer en presentation 

av genomförandet.  

Genomförande 

Förskollärarintervjuerna 

Respondenterna kontaktades via telefon där fick de veta syftet med intervju och förfrågan om 

deltagande. Sedan kom vi överens om tid och plats för intervjuerna. Under telefonsamtalen kom vi 

överens om att intervjuaren ska skicka frågorna i förväg så att respondenterna har möjlighet att 

tänka och reflektera över frågorna. Respondenterna fick även ett medgivandebrev (se bilaga 2) via 

mail. Syftet med att respondenterna fick bestämma tid och plats och även att de skulle få frågorna 

i förväg var att de skulle känna sig delaktiga och komfortabla med intervjusituationen (Lantz, 2007, 

s.72). 
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Intervjuerna spelades in med hjälp av mobilen, detta för att intervjuaren skulle kunna vara 

fokuserad och närvarande i intervjusituationen. Att kunna avläsa kroppsspråk och fokusera på 

samtalet och inte på att skriva är viktigt för förståelsen för respondenten vilket leder till att man 

undviker missförstånd och det underlättar även en korrekt transkribering (Johansson & Svedner, 

2006, s. 44).  Intervjuerna har tagit cirka 35 minuter och utgick från frågorna i bilaga 1.  

 

Genomförande 

Specialpedagogintervjuerna 

Informanterna kontaktades via mail med bifogat medgivandebrev (se Bilaga 1). I mailet stod det 

skrivet om syftet med studien och frågan om de ville deltaga i studien. Då flera utav informanterna 

var på skilda platser togs beslutet att utföra intervjun via mailkonversation. Frågorna skickades till 

informanterna som sedan fick tid på sig att besvara frågorna då de själva hade tid. Denna metod 

kallas för datorstödda intervjuer. Fördelen är att den skrivna texten mellan intervjuaren och 

informanten redan är skriven och på så sätt klar för analys. Nackdelen visar sig genom att man 

missar kroppsspråk och talspråk som kan göra det svårt att få fram mer detaljerade beskrivningar 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 165). Därefter valde jag att sammanställa intervjuerna genom att 

skriva ner vad varje informant svarade på varje fråga för att på så vis enklare sammanställa 

resultaten av intervjuerna.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Intervjuerna delades upp emellan oss och vi ansvarade för att transkribera de intervjuer vi själva 

genomförde. Hälften av intervjuerna bearbetades från inspelat muntligt språk till skriven text där 

vi noggrant transkriberade intervjuerna. Detta medförde att delar av intervjun gick förlorade, då 

man går från en social interaktion där man upplever tonfall, kroppsuttryck och tid till att allt det 

förloras i skriven text (Kvale & Brinkman, 2009, s.194). Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefoner och den insamlade data vi fick lyssnades av och sammanfattades och ett urval 

gjordes där vi valde ut de delar som vi tyckte var relevanta för studien.  

Andra hälften av intervjuerna genomfördes genom datorstödd intervju då vi inte hade möjlighet att 

mötas. Då valde vi att föra intervjuerna genom mailkonversation (Kvale & Brinkman, 2009, s. 

165). Svaren på intervjufrågorna sammanställdes i två olika dokument, en för förskollärarnas svar 

och en för specialpedagogernas svar. Resultatet och redovisningen kommer även den att delas upp 

utifrån varje informantgrupp och kommer att utgå ifrån intervjuguidens delar och våra 

frågeställningar. Detta för att vi är två som skriver uppsatsen och behöver dela studien i två delar 

för att respektive kunna framföra våra resultat.  

 



 

 

24 

6.5 Reflektion över metoden 

 

Vi valde att utföra vår studie genom kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Detta har 

medfört att vi erhållit informanternas egna beskrivningar och även återberättande beskrivningar av 

föreläsare och författare om lågaffektivt bemötande. I vårt arbete hade vi kunnat vidareutveckla 

studien genom exempelvis observationer i olika förskolor som har implementerat 

metoden/förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Det hade varit till fördel för studien men på 

grund av tidsbrist kunde inte detta genomföras. Vi valde att göra strukturerad kvalitativ intervju 

med öppna frågor som går ut på att förstå hur informanten tänker, känner och vilka erfarenheter 

hen har (Trost, 2010, s. 39–44). 

6.6 Validitet och reliabilitet 

 

Med validitet menar man att frågan skall mäta det den är avsedd att mäta, som i en kvalitativ 

intervju så strävar vi efter att komma åt och få veta vad informanten menar eller hur hen uppfattar 

ett ord eller händelse (Torst, 2010, s. 133). Validiteten kan även förklaras genom att det handlar 

om studiens giltighet det vill säga, är den hållbar, välgrundad och försvarbar. Inom 

samhällsvetenskapen har validitet kommit att gälla om en metod har undersökt den som den påstås 

ha undersökt (Kvale & Brinkman, 2009, s. 264). 

 

Genom öppna intervjufrågor till informanterna kan vi utläsa i resultatet nyanserade beskrivningar 

om lågaffektivt bemötande i förskolans verksamhet. Genom noggranna bearbetningar och 

omarbetningar av intervjuguiden kom vi fram till relevanta frågeställningar för att informanterna 

skulle känna sig bekväma och inte styrda i sina svar. (Se bilaga 1) ”Reliabilitet hänför sig till 

forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas oftast i relation till frågan om 

ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” (Kvale & Brinkman, 2009, 

s. 263).  

6.7 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet presenterar fyra allmänna huvudkrav vad gäller individskyddskravet, det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informanterna som medverkar i vår studie har tilldelats information om studiens syfte och de 

villkor som äger rum för att deltaga i studien som är att den är frivillig och informanterna har rätt 

att avbryta sin medverkan i studien när helst de önskar, detta enligt informationskravet och 

samtyckeskravet. (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-9) 
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Konfidentialitetskravet har vi följt genom att alla uppgifter om identifierbara personer lagras på ett 

sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. All information om 

personer, förskolor och andra verksamheter lagras och skrivs på ett sådant sätt att det ska bli 

omöjligt för läsare att klura ut var och vilka som har deltagit i studien. Vi skriver inte ut kön eller 

namn på personerna eller namn på verksamheterna de arbetar inom i studien.  

I nyttjandekravet har vi som studenter varit tydliga genom missivbrev och medgivandeblankett 

informerat informanterna hur och vad som är tänkt med den information som utkommer från 

intervjuerna. I vårt fall kommer all inspelade data och vissa mail att genast raderas efter att 

uppsatsen är godkänd. Det resultat som studien kommer fram till kan däremot användas i vidare 

forskning. Möjligheten finns även att deltagarna kan få ta del av studien när det är klar, då finns 

den även i Uppsala universitets databas och kommer att publiceras. (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-

14) 

7. Resultat 
Vi har valt att redovisa vårt resultat i tre olika teman. Den första delen är 

förskollärare/specialpedagoger och lågaffektivt bemötande. Den andra delen handlar om 

lågaffektivt bemötande och inkludering. I den tredje och sista delen redovisas fördelar och 

nackdelar med lågaffektivt bemötande utifrån informanternas svar. Först presenteras resultatet från 

förskollärarna utav Eyad sedan presenteras resultatet från specialpedagogerna utav Evin.  

7.1 Resultat och analys del 1 – Förskollärare   

Genomfördes av Eyad Damra 

Förskollärarna och lågaffektivt bemötande 

Informanterna är överens när de beskriver metoden lågaffektivt bemötande i förskolan som ett 

förhållningssätt som kan bidra till att minska såväl som förebygga problemskapande beteende i 

förskolans verksamhet. Lågaffektivt bemötande handlar enligt informanternas uppfattning om att 

bemöta barn på deras nivå, där barnet befinner sig. Vidare menar informanterna att agera som 

pedagog i förskolan bör utföras på ett lugnt och metodiskt sätt. Att man som pedagog läser av 

barnet och hinner tänka i förväg, att vara ett steg före. Reflektera, bryta mönster ”avleda” genom 

att göra olika val som passar just detta barn. Informanterna menar att det gäller att hitta andra sätt 

och möjliga ingångar, så att om det är möjligt att försöka undvika en problemskapande situation. 

Att barnet kan få möjlighet och få ta en paus och sedan komma tillbaka efter en liten stund, när 

barnet har lugnat ner sig. Att som pedagog ska kunna se helhetsbilden av situationen menar 

informanterna är viktigt och vad som orsakade den problemskapande situationen, så att vi lär oss 

barn som pedagog av det som orsakade problemet.  

   

Det Abrahamsson tar upp om är ett annat sätt att tänka och tolka sin omvärld. Som pedagog är det 

lätt att tolka situationen man ser och upplever, men som Abrahamsson beskriver i sin bok ”Tänk 

om” är det vi ser och upplever i en situation oftast toppen av ett isberg. Och det Abrahamsson 
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menar är att det kan finnas bakomliggande orsaker på vad vi som pedagoger ser och upplever hos 

ett barn som uppvisar ett problemskapande beteende. Vidare menar författaren att försöka se vad 

som hände innan barnet hamnade i en problemskapande situation, så att vi som pedagoger 

tillsammans med barnet kan undvika det nästa gång (Abrahamsson, 2010, s. 53).  

 

Vidare beskriver informanterna att arbeta med lågaffektivt bemötande i förskolan handlar också 

om att som pedagog agera som en bro mellan barn med problem skapande beteende och andra barn 

i barngruppen.  

 

FL 4 beskriver hur ett lågaffektivt bemötande handlar om vilken barnsyn som förskollärare har och 

att man som förskollärare strävar efter ett fungerande samarbete: ”Det handlar om att känna barnen 

och veta, när jag kan ställa högre krav och när ska jag backa för att det ska fungera” 

 

Vidare utrycker sig FL 4: ”Vårt misslyckande som pedagoger är det som gör att barnen hamnar i 

affekt”. Informanten fortsätter med att säga att ”Ansvaret ligger på oss som pedagoger att se till 

barnen mår bra i förskolan och har möjlighet att ta till sig av undervisningen och växa som 

individer och att få känna sig som en kompetent individ.”  

 

Informanterna ger exempel på hur man kan arbeta med lågaffektivt bemötande i förskolans 

verksamhet. Informanterna menar att i förskolans verksamhet finns fungerande rutiner, 

dagsschema och en tydlig struktur för barnen, tecken som stöd och vikten av att förberedas genom 

bilder innan övergång sker mellan olika aktiviteter. Hejlskov Elvén och Edfelt tar upp att barn gör 

det mesta begripliga i en situation, för att vi ska kunna förstå vad orsaken till problembeteende hos 

de, måste vi skapa försättningar genom att göra den aktuella situationen exempelvis en aktivitet 

begripligt för de (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.35).  

 

Psykologen Greene tar upp principen ”Barn gör rätt om de kan”. Enligt Greene handlar principen 

om att barn uppför sig om barnet kan, däremot när barnet inte uppför sig så är det för att barnet inte 

kan (Greene, 2011, 29–30). Hejlskov Elvén och Edfelt lyfter fram vikten av förmågan hos 

arbetslaget att kunna se och reflektera om vilka krav och förväntningar man kan ställa på barnets 

förmågor (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.18). 

 

FL 3 säger ”Jag ser att du är arg, men det är så det ser ut just nu”. Det förskolläraren menar är att 

genom att bekräfta och spegla barnets känsla visar man som pedagog att man strävar efter att lösa 

ett problem som barn med problemskapande beteende visar. Detta menar informanten är för att 

både barnet och pedagogen och även hela arbetslaget ska kunna orka och undvika att bli 

sjukskrivna. Hejlskov Elvén & Edfelt (2017) beskriver att beteendeproblem i förskolan handlar om 

barnens förmåga att lugna sig själv och hålla sig lugn. Men faktorer som relationen med pedagogen 

och relationen med barngruppen, samt hur tydliga strukturer och rutiner är spelar en avgörande 

roll. Hur trygg och säker barnet med problemskapande beteende är beror på hur bra man i 

arbetslaget är på att hantera barnets känslor (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.21). 
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Lågaffektivt bemötande och inkludering 

Informanterna visar även ett gemensamt synsätt på begreppet inkludering i förskolan och menar att 

man ska sträva efter ”en förskola för alla”. Det innebär enligt informanterna att barn som uppvisar 

ett problemskapande beteende erbjuds att delta i de olika aktiviteterna som förskolans verksamhet 

har, och att deltagandet sker utifrån deras förmåga. På så sätt inkluderas barn som uttrycker ett 

problemskapande beteende i förskolans verksamhet. 

 

FL2 uttryckte att aktiviteterna ska anpassas efter barnens behov och alla ska vara delaktiga oavsett 

vilka problembeteende barnet kan ha i förskolan. För att barnet i förskolan ska kunna utvecklas och 

inkluderas enligt läroplanen krävs det att barnet känner sig delaktigt och inkluderat i de olika 

aktiviteter som finns i förskolan. Det andra är att barnet ska bygga en stark och stabil relation både 

med barnen i förskolan men även med pedagogerna, vilket leder till att barnet utvecklar sin förmåga 

och inflytande i aktiviteterna både med sig själv och även med andra barn i barngruppen (Luttropp, 

2014, s.177). 

 

”Inkludering för mig är att barnet ska vara med. Eftersom jag arbetar på en specialavdelning ser 

jag inkludering som att hitta möjliga ingångar för barnet att delta i aktiveter” (FL 3) I skollagen 

framgår ”att alla barn och ungdomar ska, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 

ungdom” (1985:1100). Detta tar även Abrahamsson upp om att barn ska ha lika tillgång till 

utbildning och förklarar att det inte är barnet som ska anpassa sig till förskolan utan att förskolan 

som ska anpassa sig till barnet (Abrahamsson, 2010, s. 80).  

 

Genom att arbeta med inkludering av barn med problemskapande beteende är det vissa 

gemensamma nämnare som styr hur barnet hanterar och upplever sig vara delaktigt. Informanternas 

synsätt på inkludering handlar om att vi ska anpassa förskolans verksamhet efter barnens behov 

och intresse, och att förbereda barnet så lång det är möjligt, på vad dagen kommer att innehålla. 

Persson (1998, s. 30) skriver i sin avhandling utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att 

relationen mellan pedagog och barnen ska samspela med den övriga pedagogiska verksamheten. 

Detta för att alla barnen känner sig delaktiga och inkluderade i verksamheten.  

 

FL 1 berättar ”Jag tycker att frågan är svår, däremot tycker jag att arbeta utifrån lågaffektiv 

bemötande i förskolan gynnar alla barn i barngruppen oavsett om de har problemskapande 

beteende eller inte. Att arbeta med lågaffektivt bemötande gör att jag som pedagog reflekterar hela 

tiden vid bemötandet med barnen som har problemskapande beteende om vad som är problem och 

inte ett problem och att försöka hitta lösningar och vara medståndare istället för att vara 

motståndare. Lågaffektivt bemötande är en vinnande metod”. (FL1)  

 

”Målet är att inkludera alla barn, ge barnet ett stöd, och beröm så att barnen hittar sin plats i 

barngruppen”. (FL2) Hen ser på inkluderingsperspektiv utifrån lågaffektivt bemötande som att det 
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är individuellt anpassat och att målet är att alla ska inkluderas i verksamheten. Det är utefter barnens 

behov, exempelvis vid en samling eller en aktivitet, som barnet har möjligheter att välja att vara 

delaktig eller inte.  Målet menar informanten är att försöka ha barnet medverkande i aktiviteterna 

så mycket som det är möjligt. Att arbeta med grupprocessen parallellt med individprocessen anser 

informanten är viktigt för att hitta balansen. Målet är att inkludera alla barn, ge barnet stöd, och 

beröm så att barnet hittar sin plats i barngruppen. Man vill även väcka intresset hos barnet som det 

kan återge till barngruppen. För att höja barnets självkänsla i gruppen kan man till exempel lyfta 

fram barnet i gruppen genom att säga ”kan du berätta .. för oss?”. Björk-Willén betonar att 

relationen mellan barnen och mellan pedagoger och barn är sårbar vid funktionsnedsättningar. 

Björk-Willén förklarar att det är pedagogerna som skapar en miljö där förutsättningar finns för alla 

barn för att kunna känna sig delaktiga och vara en del av gruppen. (2014 s.95).  

 

FL3 beskriver att med ett inkluderingsperspektiv i tankarna och utifrån ett lågaffektivt bemötande 

är det inte givet vilket barn som ska ut ur rummet och situationen. Informanten menar att det är 

okej att ett barn reagerar när det är i affekt, hen poängterar att man inte ska straffa barn när det är i 

affekt, man ska istället sträva efter att inkludera dem så mycket som möjligt. Kinge (2008) 

beskriver att för att barnet ska lyckas med att skapa horisontella relationer behöver den stöttning i 

sin identitet. Genom att barnet ges möjligheter till att bejaka sina personliga drag då kan barnet 

bidra till ökad gemenskap och utveckling i barngruppen. Stöttningen består av att reflektera och 

bekräfta att man ser barnets behov i olika situationer och att inte ignorera barnets känslor (Kinge, 

2008, s.63–66). 

 

”Bemötandet ska syfta på att inkludera barnet i barngruppen och det ska inte handla om makt”. 

(FL4) Hen menar att lågaffektivt bemötande inte är något man gör med ett enskilt barn, utan det är 

något man arbetar med hela barngruppen. Inkludering med lågaffektivt bemötande är att som 

pedagog inta ett perspektiv om att vi kan arbeta med hela barngruppen. Lågaffektivt bemötande ur 

ett inkluderande perspektiv handlar om att jag som pedagog ska bemöta barn som befinner sig i 

problemskapande beteende på ett lugnt och respektfullt sätt. Bemötandet ska syfta på att inkludera 

barnet i barngruppen och det ska inte handla om makt. Bo Hejlskov Elvén & Tina Wiman tar upp 

om hur kontroll över sig själv är en faktor som behöver samverka för att få till ett samarbete mellan 

pedagog och barn (2015, s. 65). 

 

Fördelar och nackdelar med lågaffektivt bemötande 

Informanterna ser tydliga fördelar med att arbeta med lågaffektivt bemötande inom förskolan. Här 

nedan presenteras vad var och en av förskollärarna har för åsikter kring de fördelar och nackdelar 

som de ser med lågaffektivt bemötande.   

  

FL 1 tycker att fördelarna med att använda metoden för att barnen vinner på det, genom att vi 

pedagoger och barn skapar och behåller en bättre relation med varandra. Och att barnen känner sig 
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trygga och vet att det är okej om man är arg. Jag som pedagog står kvar med barnet i situationen 

och tillsammans hittar vi en lösning i ett gemensamt arbete. 

Nackdelar med metoden: ”Jag vet inte riktigt. Jag har läst att det kan upplevas att när man arbetar 

med lågaffektivt bemötande behöver man inte bry sig om barnet. Att man som pedagog är neutral 

och att barnet kan bete sig hur som helst utan att tänka på konsekvensen. ” (FL1) 

  

FL 2 anser att fördelarna med lågaffektivt bemötande är att vi som pedagoger kan vara 

självreflekterande över vårt beteende, istället för att höja rösten och skälla på barnet kan jag som 

pedagog samtala med barnet på ett lugnt och respektfullt sätt. Informanten/erna menar vidare att 

man som pedagog får tänka över vilken barnsyn jag har samt vilken kunskapssyn jag har. Att det 

finns en metod som lågaffektivt bemötande är fantastiskt, den ger oss som pedagoger redskap för 

hur vi ska reagera och agera i mötet med barn med problemskapande beteende.  

 

Hen tar även upp nackdelar med metoden genom att utrycka sig ”Att kunna orka hela dagen är en 

utmaning, man kan byta med andra pedagoger för att man ska hålla som pedagog.  Jag anser även 

att arbetslaget kan utgöra ett hinder. Vissa vill arbeta med lågaffektivt bemötande och andra vill 

arbeta med gamla metoder. Man har i arbetslaget ibland olika synvinklar på arbetsmetoder. Vi 

måste ha diskussion och reflektion kring hur vi ska arbeta, vad har vi för barnsyn, vi ska tänka på 

barnens bästa och inte på oss som pedagoger.  Att alla i arbetslaget ska arbeta mot samma mål 

och vilja utvecklas genom att gå på föreläsningar, och att läsa litteratur ”. (FL2) 

 

Alla i arbetslaget arbetar med lågaffektivt bemötande men ser olika på metoden. Som pedagog har 

man ett ansvar och måste tänka på barnens bästa, om barnet hamnar i affekt beror detta på 

omgivning eller oss som pedagoger.  

 

”Att arbeta med lågaffektivt bemötande inom förskolan gör att man mår bättre som pedagog/vuxen 

och att man har rätt verktyg för att lösa problem istället för att skrika som en tvååring”. (FL3) 

menar att istället för reagera på samma sätt som barnet i affekt, kan jag som förskollärare genom 

ett lågaffektivt bemötande skapa en harmonisk och lugn miljö runt barnet. Hejlskov Elvén & Edfelt 

tar upp begreppet ”affekt smittar” och det författarna menar är att den känsla vi upplever speglas 

av i den omgivning vi befinner oss i, vilket betyder att om jag som pedagog bemöter barnet i 

förskolan, när jag glad eller när jag är ledsen så smittar det av sig till barnet och påverkar barnet. 

Vad som då kan hända är att att det finns en risk med ökning av problemskapande beteende genom 

denna spegling av känslor (2017, s. 78).    

 

FL 3 tar upp hinder som att det finns en risk när man använder den som en metod och inte som ett 

förhållningssätt. Att man då tappar vuxenrollen, ”jag kan inte gå till jobbet utan att visa känslor. 

Jag vill hjälpa barnen att visa sina känslor både när de arga och även när de glada. Det finns gränser 

just när ett barn är på väg att skada eller knuffa ett annat barn.” (FL3)  
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FL 4 tar upp att fördelar med lågaffektivt bemötande är att man kan hålla en god relation med 

barnet. Att man inte behöver bli arg och sätta gränser för att nå resultat. Om man kanske skäller på 

barnet kan detta leda till dålig självkänsla och att barnet hatar sig själv. ”Det bygger på viljan att 

förstå, och jag tror att det ökar chanserna att barnen vill samarbeta” (FL 4) Vidare berättar hen att 

de kompletterar med metoden bildterapi och upplever att det underlättar för barnen om de vill 

förklara eller uttrycka sina känslor. Hejlskov Elvén & Edfelt tar upp möjligheten att erbjuda barnen 

ett alternativ till att få utrycka sina känslor. Genom bildterapi kan barnet stödjas i att förtydliga vad 

som hände i situationen och vilka känslor det väckte hos barnet (2017, s.73). 

 

Hinder som FL4 berättar om är att man inte får vara som en robot. Det handlar om att ha kontroll 

över sina känslor istället för att inte ha känslor alls. Det upplevs även som hinder när det är allvar, 

när ett barn är på väg att skada ett annat barn, där man som pedagog behöver inbegripa snabbt och 

avbryta genom att sätta gränser men ändå på ett respektfullt sätt.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att förskollärarna är positiva till ett lågaffektivt bemötande för att 

inkludera barn som uttrycker ett problemskapande beteende i förskolan. Det negativa som någon 

nämner är att det inte alltid finns samsyn kring vad lågaffektivt bemötande är och därför är inte 

hela personalgruppen lika aktiv i detta förhållningssätt. 

7.2 Resultat och analysdel 2 – Specialpedagoger 

 

Genomfördes av Evin Ciftci 

Specialpedagogerna och lågaffektivt bemötande 

De informanter som har deltagit i studien har alla lyssnat på olika föreläsningar av exempelvis Bo 

Hejlskov Elvén, Ross Greene och David Edfelts om lågaffektivt bemötande och läst deras böcker 

som utgivits. Något som uppdagades tidigt var att flera av informanterna tolkade lågaffektivt 

bemötande mer som ett förhållningssätt än en metod i verksamheten. Det är genom direktiv från 

antingen kommun eller förskolechef och även i enstaka fall utifrån enskilda barns behov i 

verksamheten. ”För mig är det ett förhållningssätt och tankesätt inte främst en metod.” skriver SP2 

i intervjun.  

Någon har arbetat liknande fast inte benämnt metoden och andra arbetar medvetet och målinriktat 

med lågaffektivt bemötande. ”Jag upplever att vi har ett arbetssätt som är mycket likt lågaffektivt 

bemötande fast vi inte satt ord på det.” (SP1) 

”Jag försöker förmedla till dem jag handleder att det är vi vuxna som bär ansvaret och att barn 

gör så gott de kan. Vi försöker tänka relationellt och inte kategoriskt det vill säga vad kan vi 

förändra i omgivningen/bemötande istället för att förändra barnet.” (SP3) 
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Informanterna berättar om arbetet med lågaffektivt bemötande genom ett relationellt perspektiv på 

barn och beteendeproblem. Det de tar upp som i citatet ovan är hur man kan ändra miljön, 

bemötandet och omgivningen för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt. De riktar fokus på 

omkringliggande delar och tar upp att de svårigheter som uppvisas som sedan ligger på 

pedagogernas ansvar att lösa genom att förändra miljön eller ens förhållningssätt till barnet. 

Begreppet ”barn gör rätt om de kan (kids do well if they can)” som Greene tar upp är något som 

flera av informanterna uppmärksammar att de arbetar utefter. Det gör så att pedagogerna kan 

”fokusera på att ta reda på varför ett barn inte uppför sig som det förväntas att göra.” (Greene & 

Stuart Ablon, 2012, s.185–186)  

 

En aspekt som informanterna tar upp är att vuxnas förhållningssätt till barn är A och O och genom 

ett lågaffektivt bemötande låter de sig inte smittas av barnets känslor utan ger utrymme och sitter 

avslappnat bredvid barnet. Vid stundens hetta inleds inga diskussioner utan barnets känslor 

bekräftas och sedan kan de samtala kring händelsen senare.  

 

 ”Jag arbetar som specialpedagog med lågaffektivt bemötande när jag är i barngrupp genom att 

backa undan, avleda, sitta avväpnande inte ge eld åt ilska utan ignorera, välja bort strider osv.  

Vid handledning använder jag mig av ex. Korgmetoden som Ross Greene tar upp i sin bok 

explosiva barn och som finns i Hejlskov Elvéns böcker och affektutbrottsmodellen var vuxens insats 

gör störst skillnad dvs innan toppen av kurvan. Att vara tydlig i sitt förhållningssätt att berätta vad 

vi ska göra och undvika frågan varför och formuleringar med ordet inte.” (SP2) 

 

Korgmodellen som vi tidigare nämnt kommer ursprungligen ifrån CPS-modellen med tre planer 

för att hjälpa vuxna att se olika alternativ att hantera problem och ouppfyllda förväntningar hos 

barn och på så vis se hur dessa alternativ påverkar relationen mellan den vuxna och barnet men 

även barnets beteende. Detta leder till att man fokuserar och får en uppfattning om vilka specifika 

kognitiva färdigheter som behöver mer stöd och på så sätt kan en behandlingsåtgärd utformas. 

(Greene & Stuart Ablon, 2012, s. 59) 

 

Sammanfattningsvis talar informanterna om att lågaffektivt bemötande handlar om att bemöta 

barnen på ett lugnt och affektionslöst sätt där vi som pedagoger inte ska smittas av barnens känslor 

där målet är att hjälpa barnen att komma underfund med vad det var som hände utan att ställa för 

höga krav på dem. Detta görs bäst genom ett relationellt perspektiv där vi ser problemen utifrån 

flera aspekter och inte på ett kategoriskt sätt där man försöker förändra barnet eller ensidigt anklaga 

barnet som står för problematiken eller som Jerry Rosenqvist skriver ”där elevens egenskaper 

framstår som grunden för åtgärder.” (Rosenqvist, 2013, s. 27) 

 

En av informanternas uttalanden kan tolkas utifrån ett kategoriskt perspektiv där de arbetar med att 

ändra på icke önskvärda beteenden hos barn. De arbetade fram ett program som barnen skulle träna 

på där pedagogerna coachade barnen så de inte skulle misslyckas. Där talades det om vilka 

beteenden som var önskvärda och barnen själva skulle formulera detta för att pedagogerna skulle 
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veta att de uppfattat det som de pratat om. Denna informant talade mer utifrån ett kategoriskt 

perspektiv genom hela intervjun där hen fokuserade mer på det enskilda barnets egenskaper snarare 

än att förändra andra delar som kan påverka barnet. Barn med svårigheter  beskrev det som men 

tanken var att det var barn i svårigheter. (Rosenqvist, 2013, s. 27) Informanten har även arbetat 

inom ett utbildningsprogram som kallas KOMET (Kommunikationsmetod) där de lär ut verktyg 

för lärare och föräldrar för att underlätta kommunikationen med sitt barn där den vuxna måste ändra 

sitt beteende. Detta tyder på ett relationellt perspektiv men återberättades genom ett kategoriskt 

perspektiv.  

 

Vi har tidigare tagit upp att det kategoriska perspektivet för det mesta talas om inom skolväsendet 

(under Teoretiska perspektiv) och Rosenqvist tar upp orsaker till varför det kategoriska 

perspektivet blomstrar upp igen. För att aktualisera varför informanterna i denna delstudie talar ur 

båda perspektiven, kan det vara för att alla har en grundlärarutbildning av olika slag och har arbetat 

eller arbetar fortfarande inom skolan, på så sätt är det inte förvånansvärt att dem blandar de två 

olika perspektiven i intervjuerna.  

 

Lågaffektivt bemötande och inkludering 

Inkludering talas om som en samhörighet i en helhet. Att vara en del av gruppen men även att det 

är en känsla inom individen själv. Alla ska ha samma förutsättningar och känslan av att höra till 

ska individerna själva känna och med hjälp av pedagogerna utifrån barnens förutsättningar, är målet 

att alla är inkluderade i verksamheten. Även här talas det genom både ett relationellt och en del 

kategoriskt perspektiv om barnen. För att kunna inkludera ett barn som uttrycker ett 

problemskapande beteende i barngruppen behöver vi gå tillbaka och se vilka förutsättningar barnet 

har med sig, funktionsnedsättning eller andra affektutlösande situationer. Det talas även genom ett 

relationellt perspektiv där verksamheten ska formas utifrån barngruppen och att det är upp till 

vuxna att ansvara för att lärmiljön blir tillgänglig för alla barn i verksamheten.  

 

 ”Inkludering är känslan av att höra till, det vill säga upplevelsen att vara en del av en helhet.” 

(SP1) 

 

Det talas om barn som är i svårigheter och inte med svårigheter, ett relationellt perspektiv där 

ansvaret inte ligger hos barnet utan hos pedagogerna att stödja och hjälpa barnet att komma in i 

barngruppen, att ha kamrater och att trivas. Även genom dialoger med barnet där pedagog och barn 

tillsammans kan komma på lösningar som kan fungera, genom att inkludera barnet i 

händelseförloppen och göra hen delaktig är ett relationellt synsätt som flera av specialpedagogerna 

uppger.  

 

”Att alla människor är lika värda. En del barn behöver lyssnas på mycket för att det ska fungera 

för dem i den stora gruppen. Min erfarenhet är att barn är kloka och har en bra insikt kring vad 

de behöver stöd kring.” (SP1) 
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Andra delar som specialpedagogerna tar upp är just att verksamheten ska utgå ifrån barnen och 

deras intressen och för att få alla barn delaktiga i verksamheten så ska den anpassas utefter varje 

barns behov. Då barngruppen ändras så är miljön och verksamheten föränderligt konstant. Miljön 

påverkar barnen och behöver förändras utifrån behov och intressen vid nuläget.  

 

”Att alla barn upplever sig delaktiga i verksamheten att verksamheten formas utifrån barngruppen, 

den anpassas inte utan den skapas utifrån barnens intressen och behov, ständigt föränderlig utefter 

barngrupp” (SP2) 

 

Specialpedagogerna menar även på att genom lågaffektivt bemötande ”kan det leda till ökad 

inkludering då antalet affektutlösande situationer minimeras.” (SP2) Utifrån ett kategoriskt 

perspektiv antyds att barnet med de affektutlösande situationerna påverkar inkluderingsprocessen 

i ett mindre antal situationer.  

 

Inkludering i verksamheten beskrivs även som att det är känslan hos individen som är avgörande. 

Att barnet känner sig delaktig och inkluderad, genom att höra till barngruppen är viktigt för barnet. 

Detta visar till viss del på ett kategoriskt perspektiv då det resonemanget utgår från barnet själv 

samtidigt som känslan inom barnet går att påverka genom ett lågaffektivt bemötande där det då 

istället är de vuxnas ansvar att se till att lärmiljön blir tillgänglig för barnet. Då kommer ett 

relationellt perspektiv in i det kategoriska.  

 

”Eftersom jag ser inkludering som en känsla hos individen, att höra till, så tänker jag att 

lågaffektivt bemötande bidrar genom att barnet får behålla kontrollen och att det är ett 

vuxenansvar att se till att lärmiljön blir tillgänglig för barnet.” (SP3) 

 

Flera gånger under intervjuerna hoppar ett par av informanterna mellan att se på barnet ur ett 

relationellt perspektiv och genom ett kategoriskt. Det skedde inte på ett anmärkningsvärt medvetet 

sätt men en av informanterna höll sig mer åt det kategoriska perspektivet där hen flera gånger talade 

om barnet med exempelvis funktionsnedsättning som behöver kartläggas och därefter bearbeta en 

plan för förebyggande arbete för att sedan kunna inkludera barnet i verksamheten. ”Att man är 

inkluderad i verksamheten på en nivå som är anpassad och där man kan se sin egen utveckling. Att 

ta hänsyn till elevens funktionsnedsättning. Kartlägga och förebygga för att undvika situationer så 

mycket det går. T ex att få gå först, ta pauser vid behov, undvika kösystem. Om det är viktigt med 

kö så måste man träna på att stå i kö i mindre grupp till att börja med.” (SP4) Informanterna var 

inte specifika vilka barn det gäller i arbetet med lågaffektivt bemötande och inkludering, det talades 

om barn med diagnoser och vid något tillfälle barn som är i svårigheter.   
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Fördelar och nackdelar med lågaffektivt bemötande 

Specialpedagogernas svar kan tolkas utifrån ett relationellt perspektiv när de talar om för och 

nackdelar med lågaffektivt bemötande. Här nedan presenteras vad var och en av 

specialpedagogerna tänker kring för- och nackdelar med lågaffektivt bemötande.  

 

SP1 ser fördelar, till exempel att istället för att pedagogen lägger energi på att bli arg och på så vis 

tvinga barnet i en försvarsställning blir det mer fokus på hur vi som pedagoger kan förändra 

situationen.  

 

”En del vuxna kan se lågaffektivt bemötande som att eleven eller barnet bestämmer och ibland tar 

det flera samtal och provperioder innan man hittar fram till en bra lösning. Det är lätt att ge upp 

för snabbt.” (SP1)  

 

För att sedan komplettera lågaffektivt bemötande anser informanten att metoder som 

problemlösning och samtal med elever/barn och vårdnadshavare kan vara behjälpligt. Även 

reflektioner i arbetslagen kring anpassningar för elever/barn i behov av stöd är ett bra komplement 

anser informanten.  

 

SP2 ser fördelar genom ”att det kan vara en förutsättning för många barn för att ingå i gemenskap 

där de skapar förtroendefulla relationer.” (SP2) 

 

En annan fördel är som hen beskrev under inkludering ”att genom lågaffektivt bemötande kan det 

leda till ökad inkludering då antal affektutlösande situationer minimeras.” (SP2)  

 

Nackdelarna som SP2 ser är om lågaffektivt bemötande misstolkas till en låt gå pedagogik, att 

personer runtom uppfattar arbetet med barnet som att pedagogen låter barnet göra vad hen vill.  Ett 

annat hinder som informanten ser i arbetet med lågaffektivt bemötande är att behålla sitt lugn i 

situationer som kräver mer tålamod och på så sätt inte hinna göra en överlämning till en annan 

pedagog innan känslorna tar över.  

 

SP2 upplever även en nackdel där ändra utomstående som inte har kunskap om lågaffektivt 

bemötande misstolkar de arbete som utförs. ”Att andra människor som inte arbetar med 

lågaffektivt bemötande förmodar att de som gör det inte sätter gränser.” (SP2) 

 

SP3 ser mestadels fördelar med metoden så länge den används korrekt. Även denna informant ser 

en nackdel där kunskapsbristen om lågaffektivt bemötande är grunden som leder till att missförstå 

metoden. ”Pedagoger tror att barnet ska bestämma allt då blir det till en tassande pedagogik med 

pedagoger som inte vågar ställa krav och människor i omgivningen som inte förstår sig på metoden 

tycker att man borde sätta tydligare gränser.” (SP3)  
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Enligt SP3 mår alla bättre, både barn och vuxna, då vi visar mer respekt för varandra och utgår från 

att barnet gör så gott det kan och att vår uppgift som pedagoger är att hjälpa barnet att lyckas. ”Det 

krävs att pedagogerna har relation till barnet de arbetar med så man har en kännedom om 

anknytning där ett vägledande samspel är viktigt.” (SP3)  

 

SP4 anser att den största fördelen med lågaffektivt bemötande ”är att det blir en lugnare miljö för 

alla” (SP4) och nackdelen även enligt denna informant uppkommer när inte alla människor i 

omgivningen är införstådda med metoden och på så vis kan det då bli rop på hårdare tag enligt SP4. 

Något som kan komplettera lågaffektivt bemötande anser SP4 att det behöver ”finnas mer 

handlingsutrymme i hur man ska undvika situationerna och få hjälp med det. Bildschema kan vara 

till hjälp för att synliggöra barnets framgångar.” (SP4)  

 

Specialpedagogerna påpekar att de fördelar som lågaffektivt bemötande ger är fokus på förändring 

av situationer genom att förändra miljön, förhållningssättet och andra aspekter och ha ett 

relationellt perspektiv i sitt arbete i verksamheten. Barnen upplever delaktighet och respekt från 

både barn och pedagoger och genom att uppvisa ett respektfullt förhållningssätt mår alla bra i en 

lugnare miljö.  

De nackdelar som utmärker sig genom alla informanters svar är att människor runtomkring i 

omgivningen eller personer i verksamheten som inte är införstådda med eller har misstolkat 

lågaffektivt bemötande skapar tankar som ej är korrekta inom det lågaffektiva bemötandet och kan 

resultera i att man använder förhållningssättet/metoden på ett felaktigt sätt.  

8. Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt kommer resultatet från undersökningens delstudier att diskuteras i relation till 

frågeställningarna, bakgrunden, tidigare forskning, de teoretiska perspektiven och varandra. Även 

en diskussion kring de begränsningar vi har för denna undersökning.   

Hur resonerar förskollärare och specialpedagoger om metoden lågaffektivt bemötande? 

Resultaten från både förskollärarna och specialpedagogerna visar på att vid flera aspekter har de 

en samsyn på lågaffektivt bemötande i förskolan, där lågaffektivt bemötande anses mer som ett 

förhållningssätt än som metod.  Undersökningen visar att pedagoger ska bemöta barnen på deras 

nivå, där barnen befinner sig, enligt de svar vi fått av informanterna. Flera av informanterna utgår 

även ifrån att ”barn gör rätt om de kan” eller ”kids do well if they can” vilket innebär att barn 

uppför sig om barnet kan, däremot när barnet inte uppför sig så är det för att barnet inte kan (se 

Greene, 2011, 29–30).  

En annan forskare tar upp att pedagoger ska se möjligheter att skapa en läromiljö som syftar att 

främja önskvärda beteende hos barnen och att som pedagog ska se möjligheter att utveckla sig själv 

och arbeta på bemötandet med barnet och med en känsla och förståelse för faktorer som kan 

påverka barnets beteende (Sigrun K. Ertesvåg & Grete Sørensen, 2007). Flera av informanterna 
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talar ur ett relationellt perspektiv där de inriktar sig mer på barn i svårigheter än med svårigheter 

och hur kan vi som vuxna pedagoger bemöta de på bästa sätt. Att det är flera aspekter som behöver 

lösas och inte att problemet ligger hos barnet/individen.  

 

Flera av förskollärarna talar om att det många gånger handlar om att känna barnen och veta när det 

ska ställas högre krav och vilka stunder man får backa för att situationer ska fungera. Att det är 

pedagogers misslyckanden som gör att barnen hamnar i affekt. Affektutbrottsmodellen som vi 

tidigare har nämnt och figuren med kurvan som finns under tidigare forskning visar var barnet 

behåller kontrollen över sin känsla och vart känslan tar över och skapar en situation där barnet går 

i affekt. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.61) Däremot talade specialpedagogerna mer om de 

vuxnas förhållningssätt mot barnen och att barn gör så gott de kan. De har ett relationellt synsätt 

där de fokuserar på hur omgivningen och bemötandet av barnet kan förändras och utifrån olika 

perspektiv och flera omkringliggande aspekter kan ge stöd och hjälpa barnet i svårigheterna  

 

Hur ser förskollärare och specialpedagoger på lågaffektivt bemötande ur ett 

inkluderingsperspektiv? 

 

Förskollärarna talar om barnets relation till andra barn och till pedagogerna, hur viktigt att den 

relationen är sund och positiv. Att det är upp till de vuxna att hitta ingångar för barnet att deltaga i 

aktiviteterna och att ge stöd. Arbetet med inkludering handlar inte om att arbeta med ett barn utan 

med hela barngruppen. Det handlar om vuxnas kunskap och kompetens.  

 

Förskolan är till för alla barn. Då måste det finnas beredskap, kunskap och kompetens att verkligen 

möta alla barn och skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge barnen det stöd, den stimulans och de 

utvecklingsmöjligheter som är deras odiskutabla rätt. Skolan börjar i förskolan. Lärandet börjar inte 

vid en viss ålder och sker inte på̊ bestämda klockslag. (Palla, 2009, s.11) 

 

Här kommer begreppet ”alla barn” upp och fokus i denna studien har varit barn som uttrycket ett 

problemskapande beteende i förskolan, vi talar om en del av alla barn. Det framkom tyvärr inte 

vilka dessa barn som uttrycker ett problemskapande beteende är och vad egentligen ett 

problemskapande beteende inkluderar. Det talades om barn i svårigheter och diagnoser. Det är då 

upp till de kompetenta pedagogerna att genom beredskap, den samlade kunskapen och 

kompetensen möta barnen där de är och kunna ge stöd i varje situation och på så sätt även kunna 

arbeta med alla barn där de kan uppleva en samhörighet i verksamheten eller i barngruppen.  

 

Specialpedagogerna talade mer om känslan att höra till, att vara en del av en helhet och att även 

barn i svårigheter ska finnas med i barngruppen. All inkludering handlar om barnets känslor. 

Känslan av att vara med i barngruppen. Genom lågaffektivt bemötande kan det leda till ökad 

inkludering så antalet affektutlösande situationer minskas.  
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Gemensamt såg alla informanter att inkludering handlar om delaktighet oavsett problem. Att 

verksamheten ska anpassas och utformas efter barnens behov och intresse. Även genom att 

förbereda barnet på vad som komma skall. Kristian Lutz lyfter fram att i förskolans verksamhet 

bör man sträva efter att inkludera alla barn i verksamheten. Genom att anpassa sin pedagogiska 

miljö efter barnets behov. Barnet ska vara i fokus, till skillnad från begreppet integrering som han 

menar är när barnet ska anpassa sig i den lärmiljö som finns.(Lutz, 2009, s.158-159) 

Fördelar och nackdelar med lågaffektivt bemötande 

Genom de två olika delstudierna har det framkommit att lågaffektivt bemötande både är ett bra 

förhållningssätt och metod. Tankarna kring förhållningssättet har varit att både barn och pedagoger 

mår bra utav lågaffektivt bemötande och att relationen mellan dem stärks. En uppfattning är att 

barnen känner sig trygga och att pedagogerna har möjligheten att förändra situationen om det skulle 

behövas. Vidare ses det även som en förutsättning för att barn ska kunna ingå i en gemenskap i 

förskolan och bygga på sina relationer med andra barn och vuxna och att det kan leda till ökad 

inkludering i en lugn verksamhet.  

Lågaffektiva metoder som informanterna tar upp är exempelvis att stå kvar med barnet och lösa 

situationen tillsammans, tala med en lugn röst och inte spegla barnets känslor och bli arg, 

kompletterande metoder som bildstöd och schema är bra och viktigt är att kunna samarbeta 

tillsammans med barnet. Andra metoder som problemlösning, samtal med vårdnadshavare och 

arbetslaget är fördelaktiga kompletterande metoder. Det uppkommer även att informanterna anser 

att det blir en lugnare miljö när man använder ett lågaffektivt bemötande då affektutlösande 

situationer minskas.  

Den nackdel som alla informanter varit ense om har varit att pedagoger och personer runtomkring 

som ej har kunskap om, eller rätt information om lågaffektivt bemötande, brukar metoden felaktigt 

eller har åsikter som ej överensstämmer med vad lågaffektivt bemötande handlar om. Att det skulle 

upplevas att man inte bryr sig om barnet eller att det är en låt-gå metod där barnet bestämmer allt 

utan konsekvenser. En annan nackdel som upplevs är att när situationen går över styr och någon 

kan bli skadad så är det svårt att följa lågaffektivt bemötande i de stunderna. ”Att andra människor 

som inte arbetar med lågaffektivt bemötande förmodar att de som gör det inte sätter gränser.” 

(SP2) 

8.1 Begränsningar  

 

I vår studie är vi medvetna om att vi framför ett resultat från ett fåtal informanter som inte kan leda 

till generaliserbarhet. Om ramarna kring studien hade givit oss möjligheten att utföra en bredare 

studie där fler informanter kunnat intervjuas hade resultatet kunnat ge oss ett skilt svar. Dessutom 

om vi hade varit mer flexibla i vårat val av informanter, då vi specifikt valde personer med 

erfarenhet med lågaffektivt bemötande som inte kan representera alla pedagoger hade resultatet 
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nog gett annat svar än det vi fick. Detta kallas för selection bias vilket innebär att vi inte kan ta för 

givet att det resultatet vi fick kan gälla i andra kontexter (Esaiasson, 2012, s.125). 

 

Även vårt val att rekrytera informanter med lång erfarenhet hör till den selection bias där vi 

troligtvis hade fått andra svar, resultat och tankar om vi valt olika informanter med olika långa 

erfarenheter och utbildningar. Likaså hade studien kunnat se annorlunda ut om vi fått med faktorer 

som vi inte har studerat på grund av att de inte kunde studeras genom de frågor vi valde. Nu efteråt 

kan vi se att andra frågor och val av informanter kunde ha varit intressant för studien. Ett exempel 

är frågan vilka barn och vilka beteenden hör till gruppen problemskapande beteende? Hade vi ställt 

den frågan kunde vi fått fram mer specifik information som belyst studien mer. Slutligen vill vi 

tillägga att observationer hade medfört en till synvinkel av studien men på grund av studiens 

tidsram så kunde det inte genomföras.  

9. Konklusion 
Vi har med denna studie undersökt förskollärares och specialpedagogers uppfattningar kring 

lågaffektivt bemötande i förskolan. Vi har även fokuserat på begreppet inkludering genom 

lågaffektivt bemötande. Resultatet har visat att informanterna uppfattar lågaffektivt bemötande mer 

som ett förhållningssätt än en metod. Det är ett förhållningssätt där pedagoger bemöter barnet på 

ett etiskt, respektfullt, lugnt och reflekterande sätt och där man strävar efter att stödja barnet 

tillsammans med barnet och på ett relationellt sätt förhålla sig till barn med beteendeproblem och 

se hur man kan ändra på yttre faktorer som exempelvis miljön för att åstadkomma en lösning där 

barn i svårigheter får stöd. Begreppet inkludering förhåller sig naturligt när informanterna talar om 

lågaffektivt bemötande och ser det som ett resultat om lågaffektivt bemötande utförs på ett korrekt 

sätt. Då begreppet lågaffektivt bemötande är ett relativt nytt begrepp och inte mycket forskning 

finns ännu utan där förskollärarna och specialpedagoger fortbildat sig enbart på ett par 

föreläsningar och några böcker skulle det vara intressant att forska vidare och göra observationer 

och se hur det verkligen ser ut i förskolorna, att ta fasta på pedagogernas tanke om att lågaffektivt 

bemötande ofta verkar missuppfattas som enkla vägen ut, eller låt gå-metoden. Eller, hur vanligt 

är det med detta förhållningssätt i förskolor runt om i Sverige? Hur arbetar man sedan i 

grundskolan? 

 

Slutligen vill vi uppmärksamma att lågaffektivt bemötande ses som ett arbetssätt, förhållningsätt 

eller en metod som kan gynna alla i verksamheten om den utförs på korrekt vis och kom ihåg ”att 

barn gör rätt om de kan.”  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Personlig bakgrund  

1. Vilket yrke har du?  

2. Hur länge har du arbetat inom detta yrke? På denna förskola/skola? 

3. Har du arbetat i andra pedagogiska verksamheter tidigare?  

Lågaffektivt bemötande / Inkludering 

4. Har du fått fortbildning i metoden lågaffektivt bemötande? 

5. Vad innebär begreppet inkludering för dig? 

6. Hur definierar du metoden lågaffektivt bemötande och på vilket sätt arbetar du genom den 

metoden? 

7. Hur ser du på lågaffektivt bemötande i ett inkluderingperspektiv?  

8. Kan du ge något exempel på hur du arbetar med metoden? 

Fördelar / Nackdelar med metoden 

9. Vilka fördelar ser du med lågaffektivt bemötande? 

10. Kan du berätta om hinder som kan uppstå när man använder sig av lågaffektivt 

bemötande? 

11. Anser du att metoden är komplett eller behöver man tillämpa en eller flera andra metoder 

för att den ska ge effekt?  

12. Följdfråga till fråga 11: Ifall du använder andra metoder för att komplettera lågaffektivt 

bemötande, vilka är dessa och varför anser du det nödvändigt att använda ? 

 

Gemensamt arbetssätt 

13. Arbetar alla i verksamheten med metoden lågaffektivt bemötande?  

 

Avslutning 

14. Är det något mer du vill tillägga som jag har glömt fråga om? 

 

 

 



 

 

43 

11.2 Bilaga 2 – Missivbrev förskollärare 

 

 

Till förskollärare inom förskolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 
Studien, som kommer att handla om Specialpedagogik och metoden Lågaffektivt bemötande, 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Evin Ciftci och 

Eyad Damra som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 

samt att den information jag delger kommer att analyseras och föras in i studien och publiceras 

via Uppsala Universitet.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas. 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum          

 

 

 

 

                 

....................................................................... 

Underskrift Deltagare               
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Till förskollärare inom förskolan 

 
Information om en studie om Lågaffektivt bemötande 
 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Evin Ciftci och Eyad 

Damra och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Syftet med vår studie är att fördjupa oss i metoden lågaffektivt bemötande i 

förskoleverksamheten och undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan ser på metoden. Vi 

vill även undersöka hur yrkesverksamma beskriver lågaffektivt bemötande som metod i 

verksamheten. I examensarbetet har vi fördjupat oss i tidigare forskning och litteratur.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in information från yrkesverksamma inom 

förskolan om metoden Lågaffektivt bemötande. Vi kommer att samla in data genom att intervjua 

förskollärare och specialpedagoger under ett par veckors tid. Vi kommer att använda en 

mobiltelefon för att kunna spela in intervjuerna, detta för att skriva ner korrekt information i 

studien. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer 

alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och 

skickar in den i bifogat kuvert.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

 

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog 

Tel: 018-471 17 90      e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Uppsala den 15/10 - 18 

Evin Ciftci, evin.ciftci.0935@student.uu.se 

Eyad Damra, eyad.damra.7733@student.uu.se 

 

 

 

mailto:eyad.damra.7733@student.uu.se
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11.3 Bilaga 3 – Missivbrev specialpedagoger 

 

Till Specialpedagoger inom förskola /skola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

 

Studien, som kommer att handla om Specialpedagogik och metoden Lågaffektivt bemötande, 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Evin Ciftci och 

Eyad Damra som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 

samt att den information jag delger kommer att analyseras och föras in i studien och publiceras 

via Uppsala Universitet.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum                          

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Underskrift Deltagare               
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Till Specialpedagoger inom förskola/skola 

 
Information om en studie om Lågaffektivt bemötande 
 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Evin Ciftci och Eyad 

Damra och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Syftet med vår studie är att fördjupa oss i metoden lågaffektivt bemötande i 

förskoleverksamheten och undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan ser på metoden. Vi 

vill även undersöka hur yrkesverksamma beskriver lågaffektivt bemötande som metod i 

verksamheten. I examensarbetet har vi fördjupat oss i tidigare forskning och litteratur.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in information från yrkesverksamma inom 

förskolan om metoden Lågaffektivt bemötande. Vi kommer att samla in data genom att intervjua 

förskollärare och specialpedagoger under ett par veckors tid. Vi kommer att använda en 

mobiltelefon för att kunna spela in intervjuerna, detta för att skriva ner korrekt information i 

studien. 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer 

alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och 

skickar in den i bifogat kuvert.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

 

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog 

Tel: 018-471 17 90      e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

 

 

Uppsala den 15/10 - 18 

Evin Ciftci, evin.ciftci.0935@student.uu.se 

Eyad Damra, eyad.damra.7733@student.uu.se 
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