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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att belysa hur pedagogerna beskrev att de använde lågaffektivt 

bemötande på förskolan. Syftet var vidare att synliggöra i vilka situationer de använde strategin 

i arbetet med barn som har problemskapande beteende. Vi använde en kvalitativ metod för att 

besvara våra forskningsfrågor och intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet i studien 

visade att pedagogerna som deltagit i studien uttryckte att de medvetet arbetade utifrån ett 

lågaffektivt förhållningssätt, både med barn som har problemskapande beteende, men även 

generellt i hela barngruppen. De använde liknande strategier och anpassade strategierna efter 

barnens individuella behov och förutsättningar. Pedagogerna anklagade inte barnen för att vara 

problematiska, utan poängterade att det var förskolans miljö och undervisning som behövde 

utvecklas. Pedagogerna utgick från det relationella perspektivet i sitt arbete med lågaffektivt 

bemötande och lade stor vikt vid att relationen till barnen skulle vara gynnsamma för båda 

parter. Pedagogerna synliggjorde problemen som uppkom genom att koppla dem till miljö och 

organisation, och beskrev att kritisk granskning av professionen och verksamheten var central, 

för att undervisningen skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Pedagogerna betonade även att det 

var grundläggande att barn inte fick skuldbeläggas och att de borde bemötas där de var, utifrån 

deras enskilda kompetenser och behov. 

Nyckelord: affekt, förskola, lågaffektivt bemötande, problemskapande beteende 

  



 
 

Förord  
Vi vill tacka de pedagoger som valde att delta i vår studie. Genom att dela med er av era 

värdefulla tankar, erfarenheter och kunskaper har ni möjliggjort denna studie. Vi vill även ge 

ett stort tack till vår handledare Mervi Höglin för den feedback, vägledning och alla goda råd 

vi har fått under hela arbetets gång. Din hjälp har varit otroligt värdefull för oss - stort och varmt 

tack! Sist men absolut inte minst vill vi tacka våra familjer, som stöttat oss under tiden som vi 

arbetat med denna uppsats. 
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1 Inledning 
Förskolans likvärdiga utbildning ska beakta barn som av olika anledningar är i behov av särskilt 

stöd, stimulans eller ledning. Utformningen och utförandet av stödet ska grunda sig på barnens 

individuella förutsättningar och behov (Skolverket, 2016). Björck-Åkesson (2014) frågar sig 

vilka barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd och beskriver ett projekt med syfte att ta 

reda på det. Projektets resultat visade på att ungefär 20 % av de 9000 barn som ingick i projektet, 

var i behov av särskilt stöd. Av dessa 20 % hade 4 % identifierade funktionsnedsättningar som 

CP-skada, autism och Downs syndrom, och resterande 16 % var barn i “gråzonen”. Dessa barn 

beskrivs som barn utan påvisad funktionsnedsättning eller barn som inte erhållit särskilt stöd. 

Barnets behov av särskilt stöd baseras på en pedagogisk bedömning. Svårigheterna hos barnen 

i “gråzonen” framkom vid konflikter, samspel med andra barn samt genom tal och språk (ibid.).  

Intresset och nyfikenheten för barn som har problemskapande beteende har vuxit fram under 

både verksamhetsförlagda utbildningsperioder och under kursen specialpedagogik, där denna 

utmaning tydligt har framkommit både praktiskt och teoretiskt. Under utbildningens gång har 

kunskapen om lågaffektivt bemötande utvecklats genom kontakten med förskolor som arbetat 

med detta förhållningssätt, när det kommer till barn som har problemskapande beteende. 

Lågaffektivt bemötande beskrivs av Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) som dels ett 

förhållningsätt, dels också som strategier, vilka kan användas för att stödja individer som har 

beteendeproblem. En viktig del inom förhållningssättet är att minska tiden barnet är i affekt 

samt att förebygga risken för att pedagogen hamnar i affekt. Det är grundläggande som 

förskollärare att ha kunskaper gällande de olika strategier som finns i arbetet med dessa barn, 

med syfte att arbeta mot förskolans läroplan och en likvärdig förskola för alla barn. 

Arbetsfördelning 

Vi har haft lika stort ansvar för arbetet. Båda har bearbetat och tolkat litteratur samt samlat in 

och läst det insamlade datamaterialet. Det huvudsakliga ansvaret för texten om social 

kompetens, affektteori och de specialpedagogiska perspektiven har Johanna Berg haft. Jessika 

Johansson har haft huvudansvaret för texten om det lågaffektiva bemötandet, både under 

tidigare forskning samt under teorier och kunskap, och även för kritiken mot lågaffektivt 

bemötande. Återstående delar har vi skrivit tillsammans. Under intervjuerna valde vi att den 

ena av oss antecknade, medan den andra intervjuade. Vi turades om att göra detta vid varje 

intervju, vilket gjorde att vi antecknade och intervjuade tre gånger vardera. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa hur pedagogerna beskriver att de använder lågaffektivt 

bemötande på förskolan. Syftet är vidare att synliggöra i vilka situationer de använder strategin 

i arbetet med barn som har problemskapande beteende. 

För att besvara syftet har vi valt följande frågeställningar: 

• Vad anser pedagogerna att lågaffektivt bemötande är? 

• Hur beskriver pedagogerna på förskolan att de använder sig av lågaffektivt bemötande för 

att stödja barn som har problemskapande beteende? 

• På vilket sätt följer förskollärarna upp och utvärderar arbetet med lågaffektivt bemötande? 

1.2 Begreppsdefinitioner  
Skolverket (2018) använder begreppet barn i behov av stöd, men eftersom vi anser att begreppet 

blir för brett har vi valt att smalna av området och använda begreppet barn som har 

problemskapande beteende. Det finns fler definitioner och beskrivningar av beteenden som 

skapar problem. Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) använder begreppet beteendeproblem medan 

Greene (2016) använder sig av beteendemässigt utmanande barn. Edfelt (2015), Westerlund 

(2017) och Hejlskov Elvèn (2018) tillämpar begreppet problemskapande beteende. Edfelt 

(2015) belyser att ord som problembarn och problembeteende lyfter fram barnet som problemet. 

För att komma bort från den definitionen i vår studie, valde vi att använda oss av begreppet 

problemskapande beteende.   
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2 Bakgrund 
Denna del börjar med de grundläggande styrdokument som finns för den svenska förskolan, 

sedan beskrivs tidigare forskning inom området. Efter dessa delar kommer teori och kunskap 

inom lågaffektivt bemötande och avslutningsvis redogörs teoretiska utgångspunkter.   

2.1 Förankring i lagar och förordningar 

Utbildningen i förskolan ska vara likvärdig, visa omtanke för alla barns behov och villkor, samt 

anpassas efter alla barn i förskolan, lyfter Skolverket (2016) fram. På grund av dessa villkor är 

ingen förskolas utbildning den andra lik och resurser utdelas olika. Organiseringen och 

utförandet av utbildningen i förskolan ska stödja barnens hälsa, välmåga och progression. Alla 

barn på förskolan har rätt att uppleva förtjusning och tillfredsställelse vid förkovran, avklarande 

av hinder och känsla av sammanhang (ibid.). Skolverket (2018) och SFS (2010:800) framhåller 

att det ingår i förskolans uppdrag att upptäcka barn som av olika skäl behöver extra motivation, 

ledning eller särskilt stöd. För de barn som för stunden eller under en längre period behöver de 

ovannämnda villkoren, ska denna hjälp konstrueras utifrån barnens individuella anspråk och 

villkor, och det är förskolans rektor som har det huvudsakliga ansvaret för att arbetet utformas 

på rätt sätt (ibid.). I UNICEF Sverige (2009) andra artikel står följande “Alla barn är lika 

mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (s.3).  

2.2 Tidigare forskning 

Under denna del beskriver vi tidigare forskning inom valt område.  

2.2.1 Barn i behov av stöd  

Begreppet barn i behov av stöd har använts länge i Sverige, trots det saknas kunskap om vilka 

barn som får särskilt stöd och hur det stödet fungerar enligt Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-

Åkesson och Granlund, (2010). Sandberg et al. påpekar att det inte finns några bestämda 

kriterier för vilka barn som är i behov av stöd och att det är viktigt att få kunskap om vilka barn 

som får extra stöd. Miljön har en tydlig påverkan på barnet och tillgången till resursperson kan 

också påverka. Barn i behov av stöd kan ses som socialt konstruerade eftersom kompetens, 

värderingar och förhållningssätt hos pedagogerna påverkar vilka barn som anses vara i behov 

av stöd (Sandberg et al.). Owusu-Bempah, Mahama, Gadegbeku, Owusu-Bempah, Wereko 

Brobbey och Andam (2018) beskriver begreppet särskilda behov som ett stort paraply där 

medicinska-, beteende-, utvecklings-, lär- och psykiska problem ligger under. Barn med någon 

av ovannämnda problem kräver olika anpassningar och strategier anser Owusu-Bempah et al. 

2.2.2 Social kompetens 

Lillvist (2014) belyser att tidigare forskning gällande social kompetens riktat in sig på flertalet 

olika delar, såsom individens mentala processer och temperament men också omgivande 

faktorer som fysisk miljö, föräldrar och kamrater. Begreppet social kompetens är väldigt brett 

och svårt att definiera men kan beskrivas genom social problemlösning. Fokus läggs då på 

individens sociala förmågor, som exempelvis förmågan att kunna vidmakthålla förbindelser till 

andra och förmågan att göra passande sociala uppskattningar samt agera efter dessa. Ett annat 

begrepp tidigare forskning hänvisat till är socioemotionell kompetens, vilken ses som en 
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förening mellan känslomässig och social kompetens. Samspel påverkas väldigt tydligt av 

känslomässiga perspektiv såsom förmåga till självreglering och empati. Forskning på barn har 

visat att deras kompetens gällande samspel med andra barn påverkas starkt av barnets förmåga 

att hålla uppmärksamhet och självreglera sig. Två andra begrepp som kan kopplas till social 

kompetens är delaktighet och engagemang (ibid.).  

Förskolebarn som utvecklat god känslomässig mognad har även lättare att knyta goda 

kamratkontakter och lyckas bättre senare i grundskolan enligt Zinsser, Shewark, Denham och 

Curby (2014). Familjen ses som en central aspekt av hur små barn väljer att uttrycka negativa 

och positiva känslor, eftersom det är i familjen barnen lär sig hur känslor ska formuleras i 

varierande samhälleliga kontexter. Genom social växelverkan utvecklar små barn känslomässig 

förmåga. Hur föräldrar väljer att reagera på barns känsloyttringar kopplas samman med hur 

barn presterar när det kommer till känslor och socialisering. Är barnet exempelvis ledset eller 

argt, hjälper ett stöttande svar av föräldern barnet att utveckla gynnsammare känsloyttringar, 

samtidigt som ett negativt svar inte gör det (ibid.). 

2.2.3 Konflikthantering 

Begreppen konflikt och konflikthantering, poängterar Hakvoort (2015), har blivit mer 

intressanta inom undervisning och forskning det senaste årtiondet och anledningen tros kunna 

vara tillväxten av synbara konflikter. Det svenska skolsystemet har förändrats, vilket kan bidra 

till att våld och konflikter ökar. Samtidigt har det svenska samhället blivit multikulturellt, vilket 

ställer krav på social kompetens mellan individer som har skiftande kunskap, omdöme och 

intressen (ibid.).  

Hakvoort och Friberg (2015) framhåller att det är en utmaning att vara lärare i dagens förskola 

eftersom lärarrollen anses vara komplex och mångfasetterad. Läraren måste kunna se till 

barnens olika behov, perspektiv, intressen samt mål, och se till så att de får kunskap för att 

kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Hakvoort och Friberg hävdar att barnen måste lära sig 

om samhället, men även utveckla sitt egna tänkande och sin respekt för världen. I 

konfliktsituationer är skillnader tydliga och det sociala samspelet påverkas av 

uppväxtförhållanden, känslor, behov, attityder och kultur. En konfliktsituation är ett bra tillfälle 

att träna på sitt egna tänkande och respekt för andras uppfattningar. Oftast brister dock 

kommunikationen i konfliktsituationer och lärarna väljer att blunda för att de inte kan hantera 

situationen. Därför behöver lärarna utveckla sin kunskap inom konflikthantering lyfter 

Hakvoort och Friberg fram. 

2.2.4 Lågaffektivt bemötande 

Det finns inte mycket forskning om lågaffektivt bemötande. Däremot har Van Duijvenvoorde, 

Zanolie, Rombouts, Raijmakers och Crones (2008) forskning visat att små barn lär sig bättre av 

att få reda på att de gör rätt, än att de gör fel. Forskningen kan kopplas till förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande, eftersom den gemensamma nämnaren är att barnen ska få lyckas för att 

utvecklas på bästa sätt (Hejlskov Elvèn & Edfelt, 2017). Enligt forskning som Thornberg (2006) 

har gjort svarar barn med samma beteende som de blivit bemötta med, om personen i fråga visar 
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ett positivt förhållningssätt kommer barnen också svara genom ett positivt förhållningssätt, 

detta kan knytas till spegelneuron som beskrivs längre ner i bakgrunden, 2.3.1 Affektteori.  

2.2.5 Problemskapande beteende 

I sin studie gällande hur sociala förmågor, problembeteenden och hur pedagoger leder ett 

klassrum i en inkluderande förskola beskriver Karakaya och Tufan (2018) problembeteenden 

som ett slags handlande där individen kan få svårigheter att godtas i samhället. Individen kan 

även utmanas när det kommer till att anpassa sig till miljön, samt bli ofördelaktigt personligt 

påverkad. Vidare beskriver Karakaya och Tufan att det finns svårigheter med att identifiera ett 

visst beteende som ett problembeteende, med tanke på att ett problembeteende är individuellt 

och dessutom påverkas av civilisationen där individen befinner sig. Enligt studien är ett 

problembeteende intimt sammankopplat med svaga sociala kompetenser, där individen tar till 

ett mindre bra uppförande, för att få sin vilja igenom. Karakaya och Tufan hävdar 

fortsättningsvis att problembeteenden anses förekomma mer hos förskolebarn med tydligt 

utmärkande behov av stöd, än hos barn som anses följa normen för utveckling hos förskolebarn. 

De förskolebarn som uppvisar utmärkande behov av stöd och inte har en stark social kompetens, 

riskerar att hamna utanför den övriga barngruppen och bli exkluderade. Grunden till 

problembeteenden anses kunna uppkomma hos mycket unga barn. Får inte barnet stöd och hjälp 

med sitt problembeteende kan det leda till att beteendet följer med när barnet växer och blir 

äldre, vilket i sin tur kan leda till framtida svårigheter när det gäller tillägnande av kunskap 

(ibid.). 

Enligt Skolverket (2010) finns det flera studier som visar på att om pedagogen och barnet har 

en bra relation med få konflikter, leder det till färre problemskapande beteenden. Hamre och 

Piantas (2001) studie visar på att när pedagogen och barnen har en bra relation som inte 

innehåller så mycket konflikter, minskar de problemskapande beteendena hos barnen. 

Resultatet visar också att genom att relationen blir bättre med färre konflikter, minskar antalet 

barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Om pedagogerna och barnen har en dålig relation 

med mycket konflikter, framhåller Hamre och Pianta, får barnen svårare att anpassa sig och får 

en negativ inställning till framtida skolgång.  

2.3 Teori och kunskap inom lågaffektivt bemötande 

Under denna del beskrivs affektteori, lågaffektivt bemötande, kritik riktat mot lågaffektivt 

bemötande och problemskapande beteende. 

2.3.1 Affektteori  

Människan anses ha nio grundläggande känslor, vilka även kallas affekter enligt Hejlskov Elvén 

(2018). De nio affekterna är: intresse, ledsnad, ilska, avsky, leda, förvåning, glädje, rädsla och 

skam. Affekter kan också uppfattas som en följd av minnesbilder och intryck, men de kan även 

uppkomma genom påverkan på hjärnan som orsakats av läkemedel eller narkotiska medel 

(ibid.). Affektsmitta kan beskrivas som en slags utveckling av spegelneuron enligt Hejlskov 

Elvén och Edfelt (2017). Begreppet spegelneuron kan förklaras genom att en person som tittar 

på en annan person som exempelvis ler, får samma aktivitetsmönster i hjärnan som personen 

som ler, vilket kan leda till att leendet smittar av sig. På liknande tillvägagångssätt kan en arg 
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person smitta av sig sin ilska på en annan person. Andra människors känslor har väldigt stor 

påverkan på barn, särskilt på de yngre barnen (ibid.).  

Hejlskov Elvén (2018) kopplar den grundläggande affektteorin till Charles Darwin, som på den 

senare delen av 1800-talet undersökte känsloyttringar runt om i världen. Darwins resultat visade 

på att väldigt få känslor var mer grundläggande än andra. Flertalet forskare har efter Darwin 

tillsammans förkovrat affektteorin, vilket lett till de nio basala känslorna hos människan, som 

beskrivs ovan (ibid.). Westerlund (2017) beskriver affektteorin som grundad av den 

humanistiska psykologin, vilken utgår från Maslows teori om grundläggande mänskliga behov. 

Humanistisk psykologi hänvisar till begreppet behov som betydelsefullt och inriktar sig på den 

enskilda människan och dess mentala kapacitet. En viktig fråga inom den humanistiska 

psykologin är på vilket sätt denna mentala kapacitet kan utvecklas (ibid.).  

2.3.2 Lågaffektivt bemötande  

Hejlskov Elvéns förhållningssätt rörande lågaffektivt bemötande utgår ifrån affektteorin och 

utvecklades främst i syfte att reducera osämja som uppkom på inrättningar där våld användes 

mot patienterna med avsikt att lösa osämja (Westerlund, 2017). Idag används teorin på fler 

områden, bland annat vid problemskapande beteende hos barn. Hejlskov Elvén och Kosner 

(2017) framhåller att lågaffektivt bemötande är utformad för att hantera problemskapande 

beteende på ett rättfärdigt etiskt sätt. Etiken i lågaffektiv bemötande tar alla människors 

olikheter och unika förutsättningar i beaktande. Hejlskov Elvén och Kosner betonar att den 

danske filosofen Kierkegaard redogjorde för den etiken redan på mitten av 1800-talet och att 

han menade att det var viktigt att förstå hur en annan människa tänker och tycker. 

Grunden i lågaffektivt bemötande, understryker Westerlund (2017), är att möta barnet på ett 

sätt som gör att inte barnets affekt ökar. Pedagogen ska istället hantera konflikten på ett lugnt 

sätt, det vill säga genom att vara lågaffektiv, istället för att själv hamna i affekt. Om pedagogen 

visar barnet att hen är lugn kommer det hjälpa barnet att lugna ner sig och återta självkontrollen. 

Affekt smittar lätt vidare och bygger upp konflikten ytterligare, istället för att lösa den (ibid.). 

Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) påpekar att pedagogerna måste tänka på att inte använda ett 

markerat kroppsspråk, kräva ögonkontakt eller ställa sig nära barnet, då kommer affektsmittan 

göra att affekten ökar och att risken för en konflikt blir större. För att minska risken för att 

affekten ökar och att det blir konflikter, poängterar Hejlskov Elvén och Edfelt att pedagogerna 

kan använda sig av lågaffektiva strategier. Dessa strategier är att inte kräva ögonkontakt, inte 

behålla ögonkontakt längre än tre sekunder i en krav- eller konfliktsituation och att pedagogen 

sätter sig i samma höjd som barnet, men inte för nära. Strategierna handlar också om att 

pedagogen vänder sig lite så att hen inte står rakt mot barnet, samt att avleda istället för att 

konfrontera och att inte ta tag i barnet med spända muskler (ibid.). 

Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) redogör för att i det lågaffektiva bemötandet finns en strategi 

som består av hantering, utvärdering och förändring. Hantering kan handla om att avleda, 

fysiskt avleda eller trösta barnet. Genom avledning kan barnet exempelvis få hjälp att tänka på 

något annat och därmed avsluta sitt problemskapande beteende. Fysisk hantering kan handla 

om att ta tag i barnet, hålla barnet lite löst och följa med i dess rörelser, för att efter några 
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sekunder släppa, i syfte att låta barnet behålla sin självkontroll. Ett ledset barn som behöver 

tröst, kan exempelvis få sitta i en vuxens famn, dock ska det alltid vara på barnets villkor och 

barnet ska få gå när det vill. Utvärdering handlar om att utvärdera en situation som utvecklats 

åt fel håll. För att kunna göra en utvärdering behöver pedagogerna granska situationen i en 

handledning eller genom att kolla på olika faser i en kaos- eller konfliktsituation och ställa 

frågor runt varje fas. Förändring beskrivs av Hejlskov Elvén och Edfelt som exempelvis mindre 

förändringar i uppbyggnaden av verksamheten. För att få chans att utvecklas måste barn ges 

möjlighet att lyckas, vilket betyder att barn i syfte att utöka sina kunskaper, behöver få göra det 

i lagom stora etapper, och på så sätt även skapa gynnsamma rutiner. Vidare kan förändring även 

handla om handlingsplaner och träning (ibid.). 

2.3.3 Kritik mot lågaffektivt bemötande 

Westerlund (2017) lyfter fram att lågaffektivt bemötande är evidensbaserat, medan 

Socialstyrelsen (2015a) understryker att det vetenskapliga underlaget inte räcker till för att dra 

några slutsatser av användandet av förhållningssättet. Socialstyrelsen påpekar vidare att det 

fortfarande saknas dokumentation och utvärdering av hög kvalité inom lågaffektivt bemötande. 

Socialstyrelsen hävdar att det finns kunskapsluckor i förhållningssättet när det kommer till 

användandet hos barn som har utmanande beteenden. Westerlund (2017) riktar kritik mot 

lågaffektivt bemötande och kritiserar att barnen genom förhållningssättet måste ses som 

självständiga subjekt som ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar. Genom det framhåller 

Westerlund att barnen och pedagogerna blir jämlika varandra och har samma status. Ansvaret 

för den andre efterfrågas av Westerlund, som betonar att ansvaret blir på den egna emotionella 

eller professionella identiteten och inte på relationen mellan barn och pedagog. Vidare förklaras 

att förhållningssättet förutsätter att barnet kan ta ansvar för sin bit och svara på ett lågaffektivt 

sätt, eftersom det lågaffektiva bemötandet som pedagogen har förväntas smitta av sig på barnet. 

Istället för att mötas pekar Westerlund på att det blir två monologer. 

2.3.4 Problemskapande beteende 

Problemskapande beteende anses oftast vara konkreta beteenden enligt Hejlskov Elvèn (2018). 

Bland annat handlar det om att barnen slåss, bits, skriker eller inte lyssnar på vad pedagogen 

säger. Det handlar även om beteenden där barnet startar konflikter, skadar sig själv eller 

rymmer. Hejlskov Elvén hävdar att sammanhanget har betydelse för om beteendet anses vara 

problemskapande eller inte, och att verksamhetens möjlighet att hantera samt förstå beteendet 

har påverkan. Kritiska situationer för barn som har problemskapande beteenden kan variera, 

men det finns några situationer som kräver mer av barn som har problemskapande beteenden 

(Edfelt, 2015). Situationerna beskriver Edfelt (2015) uppstår när barnet måste vänta, sitta still 

och lyssna, samt vid nya situationer, övergångar och fri lek. Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) 

framhåller att pedagogerna på förskolan oftast tycker att det är barnen som har svårigheter 

medan barnet inte anser sig ha några problem och därför har svårt att ändra på sitt beteende. 

Det är centralt att pedagogerna kommer till insikt med att ansvaret ligger hos dem, och att de 

måste ge barnet förutsättningar för att svårigheterna i beteendet inte ska upprepas. Pedagogiska 

metoder som överlämnar ansvaret till någon annan när de kommer till ett barns svårigheter bör 

undvikas. Dessa metoder är till exempel bestraffningar, konsekvenser, tillrättavisningar eller att 

föra över ansvaret till barnets föräldrar (ibid.). 
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Begreppet utmanade barn använder Greene (2016) och lägger fram att när det kommer till dessa 

barn är de utmanande för att de saknar förmågor som behövs för att inte vara det. Barnen blir 

utmanande när det ställs krav på barnet som överstiger de förmågor barnet har för att anpassa 

sig till kraven. Utmanande barn har svårt för att vara flexibla och anpassningsbara, de blir lätt 

frustrerade och har svårt med att lösa problem (ibid.). Begreppet utmanande beteende menar 

Chan, Arnold, Webber, Riches, Permenter och Stancliffe (2012) härstammar från betydelsen 

av de två begreppen utmanande och beteende. Begreppet utmanande beskrivs som en prövning 

som kräver hela förfogandet av en individs kompetens. Det kan upplevas provokativt eller 

besvärande, men något som är utmanande kan även uppmuntra en individ till att delta i någon 

slags tävlan. Begreppet beteende har dels skildrats likt en händelse eller respons på någonting 

speciellt i en viss situation, dels beskriver begreppet en individs uppträdande mot andra 

individer. Chan et al. hänvisar till att benämningen utmanande beteende har en administrativ 

bakgrund istället för en medicinsk, och att beteckningen utmanande beteende tillämpas i syfte 

att urskilja konstellationer av individer som är i behov av specifikt stöd.  

Greene (2016) har myntat begreppet “barn som kan uppföra sig gör det”, och som redogör för 

att om ett barn uppför sig är det för att hen kan det, däremot om ett barn inte uppför sig är det 

för att hen inte kan det. Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) redogör för att pedagogerna måste 

titta på vilka krav och förväntningar de ställer på barnets förmåga. Genom att kartlägga vilka 

förväntningar pedagogerna har på barnet kan förväntningarna ändras i situationer som skapar 

problem. Kartläggning gör också att pedagogerna kan se vilka förmågor barnet behöver för att 

klara av situationerna och göra dem förståeliga för barnet. Det som pedagogerna anser vara 

problemskapande beteende handlar egentligen om barnens strategier för att behålla sin 

självkontroll. I situationer där pedagogerna motarbetar barnens strategier leder det oftast till att 

det problemskapande beteendet blir svårare (ibid.). 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Den här delen beskriver olika specialpedagogiska perspektiv. 

2.4.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Vi har valt att i vår studie utgå från specialpedagogiken, vilket Asp-Onsjö (2014) skildrar som 

ett tillägg till den ordinarie pedagogiken för elever som anses behöva särskilt stöd. 

Utformningen av den pedagogiska verksamheten har stor betydelse gällande vem som anses 

vara i behov av särskilt stöd, eftersom forskning visat att verksamheter med allmänt gynnsamma 

lärandemiljöer minskar anspråket på specialpedagogiska insatser. Dessa miljöer anses göra det 

mindre komplicerat för lärarna att inrätta undervisningen till eleverna. Inom 

specialpedagogiken finns flertalet olika perspektiv och nedan beskrivs några av dem (ibid.).  

Det kritiska perspektivet fokuserar på samhällelig och strukturell nivå (Asp-Onsjö, 2014). 

Nilholm (2007) hävdar att det kritiska perspektivet ifrågasätter själva fundamentet för 

specialpedagogiken, genom att perspektivet har en ideologi-granskande målsättning. Enligt 

perspektivet ska misslyckanden i skolan inte skyllas på barnen, och de skillnader barnen 

uppvisar ska ses som värdefulla tillgångar för arbetet i skolan. Perspektivet ställer sig kritiskt 

till diagnosställning, eftersom nyttan med en diagnos inte anses vara central.  Ett barn med en 
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diagnos gör att skolsystemet inte anses behöva förändras, eftersom det är barnet som 

misslyckats, på grund av sin diagnos (ibid.). 

Det kompensatoriska perspektivet beskrivs av Asp-Onsjö (2014) genom att problemet förläggs 

hos det enskilda barnet. Perspektivet utgår ifrån att det är barnet som ska anpassas till skolan 

(ibid.). Nilholm (2007) beskriver tanken bakom perspektivet genom att barn ska kompenseras 

för sina svårigheter. En central och medicinsk utgångspunkt är diagnosticering, som förklaras 

genom att allmängiltig kunskap nås i samband med arbete när det gäller grupper som har 

liknande problematik (ibid.). 

Dilemmaperspektivet beskriver Nilholm (2005) handlar om på vilket sätt dagens konstruktion 

av undervisning behandlar olikheter hos individer. Alla individer ska ges delad insikt och 

kunnighet, parallellt med att de bemöts med hänsyn till sin olikhet (ibid.). Asp-Onsjö (2014) 

hävdar att dilemmaperspektivet hänvisar till skolans verksamhet som en plats där dilemman 

både uttrycks och synliggörs.  

Det relationella perspektivet inom specialpedagogiken beskrivs av Ahlberg (2007) där fokus 

ligger på individens och omgivningens samverkan. Perspektivet utgår från barn i svårigheter, 

till skillnad från det kategoriska perspektivet som utgår från barn med svårigheter (ibid.). 

Rosenqvist (2007) anser att det relationella perspektivet dessutom synliggör en central 

samverkan mellan specialpedagogik och pedagogik. Denna samverkan kan synliggöras genom 

att elevens pedagogiska lärandemiljö kan influeras, genom förändringar av specialpedagogisk 

karaktär (ibid.).  

Persson och Rosenqvist (2001) belyser att det relationella perspektivet har sin utgångspunkt i 

en pedagogiskt utformad kognitionsmodell. Med det relationella perspektivet som 

utgångspunkt synliggörs interaktioner mellan de medverkande i en verksamhet, samtidigt som 

den enskilda individens handlande inte enbart förstås som den sammes beteende, utan också 

som en reaktion på den omgivande miljön. Även barns villkor ses som relationella, vilket 

betyder att omställningar i omvärlden påstås kunna inverka på barnens chanser att leva upp till 

de mål eller krav som finns (ibid.). 

Det kategoriska perspektivet redogörs av Emanuelsson m.fl. (2001) som det mest framträdande 

perspektivet sedan länge inom specialpedagogiken. Det kategoriska perspektivet utgår ifrån 

barn med svårigheter och kopplar uppkomsten av barns svårigheter till bland annat 

problematiska uppväxtvillkor och svag intelligens. Framställningen av de svårigheter som barn 

anses ha enligt perspektivet, uppkommer och namnges med hjälp av diagnoser, ställda utifrån 

vilka egenskaper hos barnet som avviker från normen. Vidare beskriver Emanuelsson m.fl. att 

både det relationella och det kategoriska perspektivet ifrågasätts. Utifrån olika kontexter kan 

frågan om diagnoser tolkas som en prövning gällande hur teorins utveckling ska fortgå (ibid.).   
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3 Metod  

Den här delen av arbetet redogör vi för och redovisar studiens olika metoddelar. De olika 

delarna som ingår i metoden är kvalitativ intervju som metod, genomförande, urval, 

datainsamling samt bearbetning, tolkning och analys. Reliabilitet och validitet samt de 

forskningsetiska principerna beskrivs också i detta kapitel. 

3.1 Kvalitativ intervju som metod  

För att besvara vårt syfte och frågeställningar har vi använt oss av kvalitativ data. Genom att 

använda sig av en kvalitativ metod går det att få svar på frågor om mönster, samt kan en ökad 

förståelse inom ett ämne utvecklas (Trost, 2010). Ahrne och Svensson (2015) beskriver att 

genom en kvalitativ metod kan man se nyanser, normer, värderingar och sätta in dem i en 

situation. Kvale och Brinkmann (2009) anser att genom samtal med andra människor får vi en 

inblick i andras livsvärld, samt kännedom om andra människors känslor och erfarenheter. En 

kvalitativ forskningsintervju har till uppgift att skapa en förståelse för omvärlden utifrån 

informanternas perspektiv, att synliggöra meningsskapandet i informanternas kunnighet och 

livsvärld (ibid.). 

Bjørndal (2005) förklarar att i en kvalitativ metod används ett lägre antal informanter i urvalet. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) redogör för att i en kvalitativ intervju kan de som gör 

intervjuerna välja hur många fasta frågor de vill ha och Gubrium och Holstein (2002, refererad 

i Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) beskriver att i en kvalitativ intervju finns det möjlighet 

för intervjuaren att ställa nya frågor och ta upp andra ämnen medan intervjun håller på. 

Fördelen med att använda sig av intervju är enligt Bjørndal (2005), att de som intervjuar ges 

chans att upptäcka mindre, enskilda delar, men även att de som intervjuar ges tillfälle att förstå 

hur informanten tänker. En annan fördel med att göra en intervju är att missuppfattningar kan 

klaras ut på gynnsamma tillvägagångssätt. Bjørndal belyser även de nackdelar som finns med 

att använda intervju som datainsamlingsmetod och poängterar att de som intervjuar bör vara 

medvetna om de kritiska aspekterna. Bearbetningen, förberedelserna och genomförandet är 

tidskrävande, samt att de uppfattningar som den som intervjuar har, kan riskera att påverka 

informanten, och därmed också informationen som intervjun ger (ibid.). 

3.2 Urval 

Vi valde att kontakta två förskolor som arbetar med lågaffektivt bemötande. Kontakten med 

förskolorna togs via e-post till förskolechefen (Bilaga 1), för att fråga om vi fick göra 

intervjuerna. Intervjuerna gjordes med tre informanter från båda förskolorna. Arbetslagen på 

varje förskola fick avgöra vilka pedagoger som skulle delta i studien. Varje dag samverkade 

pedagogerna med många barn på förskolan, vilket gjorde att de hade stor kunskap och bred 

erfarenhet av barn som har problemskapande beteende. Vi anser att denna information är 

värdefull för oss och för denna studie. På båda förskolorna är det blandade åldrar inom 

personalen och det finns både förskollärare och barnskötare. Båda förskolorna har barn i 

åldrarna 1-5 år. Den ena förskolan, är Reggio Emilia-inspirerad och fristående. Lundgren 

(2014) beskriver att Reggio Emilia-pedagogiken grundades i Italien, där fokus inom 
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pedagogiken ligger på att barnet ska ges möjlighet att utvecklas på många sätt och pedagogen 

anses vara en medforskare som ska stödja barnet framåt i dess lärande. På den Reggio Emilia-

inspirerade förskolan arbetar pedagogerna i en fokusgrupp för att på bästa sätt stödja barn som 

har problemskapande beteende. Fokusgruppen har läst böcker om barn som har 

problemskapande beteende samt om lågaffektivt bemötande. De träffas även en gång i månaden 

för att arbeta med ämnet. Samtliga ur personalen auskulterar hos varandra för att få syn på, samt 

förändra sitt förhållningssätt. De har även fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). På den andra förskolan som är kommunal, har alla ur arbetslaget läst böcker om både 

barn som har problemskapande beteende och om lågaffektivt bemötande. De har sedan arbetat 

med ämnet på arbetskvällar. Förskola A utgår ifrån den nya reviderade läroplanen Skolverket 

(2018), och förskola B arbetar utifrån Skolverket (2016), som gäller i dagsläget och fram till 

sista juni 2019. Eftersom förskolorna använder sig av olika, har vi valt att använda oss av båda 

i denna studie. 

3.3 Genomförande 

En intervjuguide skapades med nio halvstrukturerade frågor (Bilaga 2). Genom att använda sig 

av en intervjuguide förklarar Bjørndal (2005), att intervjun blir flexibel eftersom frågornas 

ordningsföljd kan ändras under intervjuns gång. Vid användandet av intervjuguide måste en 

balans uppnås mellan att vara öppet för olika typer av information och på kravet att fokus ska 

ligga på de teman och frågor som är viktiga att få svar på (ibid.). Innan intervjuerna 

genomfördes användes pilotundersökning i syfte att försöka garantera kopplingen mellan syftet, 

forskningsfrågorna och intervjufrågorna, men även för att få en uppfattning om de 30 minuter 

som var utsatta för intervjuerna räckte. Pilotundersökningen gjordes med två personer som 

arbetar med förhållningsättet lågaffektivt bemötande. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson 

(2012) framhåller att genom att använda sig av en pilotundersökning kan problem och 

förbättringsmöjligheter upptäckas.  

Under arbetets gång kontaktades förskolorna och intervjuer bokades in. Pedagogerna fick själva 

bestämma passande rum för att ha de enskilda intervjuerna i. Det är viktigt att den som 

intervjuas ska känna sig trygg på platsen där intervjun sker och att platsen ska vara på ett ställe 

där parterna inte blir störda (Trost, 2010). För att kunna fokusera på den som blir intervjuad 

spelades samtalet in. Trost belyser att det positiva med att spela in intervjun är att det är enkelt 

att gå tillbaka, lyssna och skriva ner det som sagts. Under intervjun var båda författarna 

delaktiga, vi turades växelvis om att föra anteckningar och spela in ljud medan den andra ställde 

frågorna. Det är viktigt att de som skrivit arbetet är med vid intervjun för att kunna läsa av 

kroppsspråk och få en djupare förståelse (ibid.). När alla intervjuer var gjorda renskrevs 

materialet och det blev tio sidor transkriberad intervjutext. Sedan använde vi det transkriberade 

materialet till att analysera och koppla till teorier, litteratur och styrdokumenten. 

3.4 Datainsamling 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med ljudinspelning. Vi valde intervju 

samt ljudinspelning som datainsamlingsmetod för att informanterna skulle ges chans att bredda 

sina svar. Inför intervjuerna valde vi att skriva ut intervjufrågorna i förberedande syfte och även 

för att kunna ha frågorna med oss under själva intervjun. Båda två var med vid intervjuerna för 
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att växelvis kunna ställa frågorna, samt anteckna och spela in ljud. Eftersom vi antecknade och 

spelade in ljud under intervjuerna, kunde vi vid genomgången av intervjuerna få en mer 

detaljerad bild av de mönster och detaljer som dök upp i informanternas svar. 

Ljudinspelningarna gjordes med mobiltelefon och informanterna tog ställning till metoden av 

ljudinsamling när de läste informationsbrevet och accepterade att vara med i studien.  

3.5 Bearbetning, tolkning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades data från både inspelningarna och anteckningarna till 

empiriskt material, som sedan användes till bearbetning och analysering. För att förenkla 

transkriberingen och bearbetningen valde vi att ge förskolorna namnen A och B. Pedagogerna 

valde vi att benämna med siffrorna 1-6 med syfte att tydliggöra vilken av dem som sagt vad. 

Pedagogerna från förskola A benämns med siffrorna 1, 2 och 3 medan pedagogerna från 

förskola B benämns med siffrorna 4, 5 och 6.  

Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. I analysen 

utgick vi ifrån en analysmodell som består av tre delar; sortering, reducering och 

argumentering. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att dessa steg används som ett 

verktyg för att hantera det empiriska materialet. Sortering och reducering av materialet gjordes 

utifrån våra forskningsfrågor. Sedan reducerade vi materialet till de delar som ansågs ge en 

övergripande bild av problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande. 

Forskningsfrågorna från studien har varit grunden för tematiseringar och för att få en djupare 

analys. Vidare presenteras resultatet ur pedagogernas perspektiv. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Trost (2010) beskriver begreppet reliabilitet som trovärdighet och förklarar att när det kommer 

till en mätning står begreppet reliabilitet för att mätningen är pålitlig, det vill säga att frågor 

ställts på samma sätt av de som intervjuar och att kontexten vid intervjuerna sett likadan ut vid 

alla intervjuer. Trost framhåller att begreppet validitet står för tillämplighet genom att forskaren 

tydligt fokuserar på att undersöka det som studien avser att undersöka. I studien utgick vi ifrån 

samma frågor vid alla intervjutillfällen och sammanhanget vid intervjuerna såg likadant ut, då 

alla intervjuer ägde rum på de förskolor vi gjorde intervjuerna på. 

3.7 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

I syfte att utveckla och fördjupa både samhällets och den enskilda individens kunskaper fordras 

forskning. De forskningsetiska principer som förekommer skall alltid tas till beaktande av 

forskaren och skall användas som vägledning gällande forskarens ansvar (Vetenskapsrådet, 

2002). Det finns fyra grundläggande principer som forskaren ska följa, Löfdahl (2014) 

beskriver två av dem, informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet är en av de 

två mest grundläggande principerna, vilken innebär att forskaren innan studien påbörjas, måste 

informera alla som kommer ingå i undersökningen om dess innehåll, syfte och eventuella risker. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren har rätt att bestämma över sitt deltagande och vem 

som har tillgång till material från studien. Den tredje är konfidentialitetskravet som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innebär att alla uppgifter om de individer som ingår i studien ska vara 

konfidentiella och ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte äger tillträde till dessa. Den 
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fjärde och sista principen heter nyttjandekravet. Den beskriver att de uppgifter som samlats in 

om enskilda individer, inte får användas för andra ändamål än forskning (ibid.).  

Målet med informationskravet har uppnåtts genom muntlig överenskommelse med 

förskolechefen. Pedagogerna har genom förskolechefen blivit informerade. Det är centralt att 

alltid börja med att informera och be om medgivande av förskolechefen, innan pedagogerna 

informeras. All information om informanterna har behandlats i enlighet med att uppnå 

konfidentialitetskravet, och informanterna har delgetts syftet samt innehållet av studien. 

Informanterna har gett sitt godkännande till medverkan och de var medvetna om att de när som 

helst under studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan. Målet för nyttjandekravet har 

uppnåtts genom att endast vi som gjort studien tagit del av materialet och för att materialet 

endast används i forskningssyftet. Samtyckeskravet har uppnåtts genom att informanterna fått 

bestämma sitt deltagande, samt att de delgivits information om vilka som har tillgång till 

materialet.  
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4 Resultat 
Resultatet presenteras utifrån studiens forskningsfrågor. Beskrivningar av lågaffektivt 

bemötande enligt pedagogerna, hur pedagogerna använder lågaffektivt bemötande för att stödja 

barn som har problemskapande beteende samt pedagogernas uppföljning och utvärdering av 

arbetet med lågaffektivt bemötande.  

4.1 Beskrivningar av lågaffektivt bemötande enligt pedagogerna 

Inom båda förskolorna framkom att lågaffektivt bemötande är en daglig hjälp för barn som har 

problemskapande beteende, men även för den övriga barngruppen.  

Det är en form av bemötande tillsammans med barnen, det sker över hela dagen i olika 

situationer, vi jobbar med det för att skapa en så bra dag som möjligt för dem. Alltså att minska 

på krav och situationer, skala av situationer där det är jobbigt (pedagog 2, förskola A). 

Lågaffektivt är inte något som man använder vid en och samma situation utan det är så olika, 

men det handlar också om det här att hamna i affekt själv, det triggar barn med svårigheter, det 

är ett förhållningssätt som ska skapa ganska lugn atmosfär (pedagog 4, förskola B). 

Pedagogerna på båda förskolorna har fått handledning inom lågaffektivt bemötande, förskola 

A genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), samt genom privata aktörer och 

förskola B genom handledning av den aktuella kommunens elevhälsa. Samtliga pedagoger har 

läst litteratur om lågaffektivt bemötande samt gått på föreläsningar. Förskola A har en 

fokusgrupp som handlar om barn med särskilda rättigheter, där de diskuterar och får utmaningar 

angående lågaffektivt bemötande. Enligt alla pedagoger som deltagit i studien har 

handledningen visat dem i rätt riktning i arbetet med lågaffektivt bemötande, vilket i sin tur gett 

goda resultat. 

Vi tog kontakt med elevhälsan för att få något slags bekräftelse på att vi var på rätt väg och vi 

såg resultat och nu ser vi resultat i år (pedagog 4, förskola B). 

Vi jobbar med SPSM, som varit inkopplade och handlett oss, det är jättebra, då har man fått ett 

kvitto på att vi gör rätt, att vi är på rätt spår, att det händer grejer (pedagog 2, förskola A). 

Alla pedagoger från förskola A ansåg att lågaffektivt bemötande ses som en hjälp med barnen, 

att man blir mer lyhörd och lär sig lyssna utan att döma. Samtidigt uttrycker några pedagoger 

från båda förskolorna att det är en utmaning att arbeta lågaffektivt, eftersom pedagogerna är 

vana vid att fasta regler gäller och att det anses viktigt att barn ska lära sig göra rätt.  

Pedagogerna på förskola A är överens om att det inte finns så många negativa aspekter med att 

använda lågaffektivt bemötande men lyfter fram att det kan vara en svårighet att ibland nå fram 

till barnen och få dem att förstå vad pedagogerna försöker förklara. På förskola B råder det 

delade meningar angående negativa aspekter med lågaffektivt bemötande.   

Jag tycker inte att det finns några nackdelar om man förstår vad lågaffektivt bemötande är, om 

man säger så här: alla barn ska bemötas lågaffektivt, det är inte så att man ska bemöta något 

barn med affekt men man måste förstå att det lågaffektiva bemötandet handlar i första hand 

om barn som har problemskapande beteende (pedagog 4, förskola B). 
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Det kan vara en liten fara i att man bli rädd för att ta konflikter med barnen, det är viktigt att 

barnen lär sig att lösa konflikter. Sen tror jag att det är bra att vi är olika men att vi strävar mot 

samma mål som pedagoger (pedagog 6, förskola B). 

4.2 Hur pedagogerna använder lågaffektivt bemötande för att stödja barn 

som har problemskapande beteende 

Alla pedagoger är överens om att det är viktigt att skilja på handling och individ, och att det är 

centralt att ta reda på vad som ligger bakom beteendet, samt att kraven och förväntningarna 

som ställs på barnen ska vara rimliga. En annan aspekt som framkom på båda förskolorna var 

att det är grundläggande att inte enskilda barn får bli utpekade som syndabockar och att det inte 

är barnet det är fel på. Alla pedagoger redogör för att ett problemskapande beteende kan se 

väldigt olika ut, det kan handla om både utåtagerande samt verbala och fysiska 

problembeteenden.  

Viktigt med samsyn på barnet, skillnad på barnet och barnets handlingar. Orsaken till 

handlingarna och hur de ska bemötas. Tänker man inte likadant kommer man inte handla 

likadant, så det är viktigt (pedagog 1, förskola A). 

Det är inte barnet det är fel på utan det är våra förväntningar som är fel. Barn som kan bete sig, 

de gör de och de barn som man anser inte beter sig som man förväntar sig, då finns det någon 

svårighet någonstans, då får man försöka ta reda på vad svårigheten består av (pedagog 4, 

förskola B). 

Barn som inte har förmågan att klara av kraven på förskolan uttrycker det på olika sätt genom 

att prata, störa andra, distrahera andra med mera (pedagog 1, förskola A). 

Pedagog 4 och Pedagog 5 på förskola B uttrycker att problemskapande beteende uppstår när 

barn inte blir bemötta där de är, och att pedagogerna genom det har fel förväntningar på barnet. 

Vidare redogör samma pedagoger för att barn har egna strategier för att inte hamna i affekt. 

Barnet anser inte att det har ett problem, men förstår inte pedagogerna hur barnet förhåller sig, 

så uppstår problem.  

Viktigt att bekräfta känslor och visa respekt för barnet. Att dom känner att dom kan lite på en, 

att man vill väl, att man inte är ute efter att döma och straffa, att man vill lyssna på barnet 

(pedagog 5, förskola B). 

På förskola B beskriver pedagogerna att de i första hand använder lågaffektivt bemötande med 

barn som inte kan följa instruktioner och som inte reagerar på ett förväntat sätt. Vidare 

framhåller pedagogerna att det inte är hos barnet som felen ska sökas utan att det är 

omgivningen, organisationen och pedagogernas förhållningssätt som behöver utvärderas. Alla 

pedagoger poängterar att en samsyn när det kommer till förhållningssättet lågaffektivt 

bemötande är centralt för att arbetet med lågaffektivt bemötande ska fungera. De framhåller 

även att det är viktigt att ha en gemensam grund att stå på. Pedagoger från båda förskolorna 

beskriver också att det är en fördel som pedagog att inte hamna i affekt för att det smittar barnen, 

vilket gör att barnen också hamnar i affekt.  

Det går att hitta lösningar, titta hos oss själva, ett sätt att göra det bättre för det här barnet. Vi 

ska ju möta barnen där de är, på så vis är lågaffektivt för alla barn (pedagog 5, förskola B). 
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Kan bli en problematik om man inte gör likadant, att man försöker hålla de strategier och 

förhållningssätt som man kommit överens om. Förvirrande för barnen om man inte gör samma 

(pedagog 2, förskola A). 

En annan aspekt som framkommer från samtliga intervjuer är att pedagogerna anser det viktigt 

att kritiskt granska sig själva, vid användningen av förhållningssättet lågaffektivt bemötande, 

för att på bästa sätt stötta barn som har problemskapande beteende. 

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt där man mer tittar på sig själv, sitt eget bemötande 

(pedagog 5, förskola B). 

På båda förskolorna förklarar pedagogerna att övergångar mellan aktiviteter är en klassisk 

situation där problemskapande beteenden uppstår. För att underlätta för dessa barn är det viktigt 

med förberedelser och att ge barnet tid. Pedagogerna understryker att även gruppstorlek och 

sammansättning av olika barn påverkar barn som har problemskapande beteende. 

Samtliga pedagoger på båda förskolorna har erfarenhet av barn med problemskapande beteende 

och de är överens om att det finns barn som har problemskapande beteende på olika sätt, i alla 

barngrupper. Pedagogerna framhåller också att det är viktigt att kunna se varje enskilt barn i 

barngruppen. Pedagog 4 på förskola B uttrycker att när de började läsa om lågaffektivt 

bemötande så förstod de beteendet hos barnet. Majoriteten av pedagogerna i studien uttrycker 

att det är viktigt att ligga steget före och bana väg för barnen för att underlätta för dem. 

Pedagogerna understryker att det är viktigt i varje situation att tänka på vad barnet behöver i 

alla steg. Genom att använda sig av lågaffektivt bemötande som förhållningssätt som 

pedagogerna beskriver, framhåller de att kraven på barnen minskar.  

Man får hela tiden vara beredd att köra slalom, om jag får uttrycka mig så, att ena gången funkar 

en sak och nästa gång funkar det inte (pedagog 3, förskola A). 

I syfte att utveckla arbetet med lågaffektivt bemötande använder pedagogerna på förskola A sig 

av handlingsplaner samt att de observerar och tittar på vilka situationer som fungerar och vilka 

som inte gör det. Pedagogernas målsättning är att barnen ska klara av sin vardag och att de 

själva ska hitta verktyg för att klara sig i framtiden. Pedagog 1 på förskola A beskriver att det 

kan vara läge att prata med barnet, när hen hunnit lugna ner sig och poängterar samtidigt att det 

är viktigt att låta barnet berätta om sina känslor och tankar, och att inte skuldbelägga barnet. 

Bildstöd, olika scheman, ritprat, sociala berättelser och känslokort används som komplement 

till förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Förskola A har dessutom utformat en tidslinje för 

barnen som har problemskapande beteende. På den har de ritat upp hur barnets dag ser ut, från 

att de kommer till att de går hem, för att sedan utforma strategier och genom det stödja barnen 

vidare.  

Man måste känna barnet utan och innan också att veta när man ska kliva in och verkligen se vad 

ska man säga och inte ska säga. och verkligen se vad behöver barnet nu och vad ska jag göra 

och då har man strategier, kort och ritprat (pedagog 2, förskola A). 
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På förskola B hänvisar samtliga pedagoger till att det är viktigt att inte se barnet som problemet, 

utan att som pedagog försöka reflektera över vad i situationen som gick fel, vilka förväntningar 

som ställts på barnet, och vad som kan göras bättre nästa gång. Vidare arbetar alla pedagoger 

på förskola B utifrån ett handlingsprogram, i syfte att lyfta fram vilka situationer som blir 

problematiska för barnet, för att kunna analysera vad som hände och varför, samt hur barnet 

kan stöttas om en liknande situation uppstår igen. En annan aspekt som lyfts är att förberedelser, 

speciellt inför förändringar, och en tydlig struktur är grundläggande i vardagsrutinerna på 

förskolan. Anledningen anses vara att barn som har problemskapande beteende lättare ska klara 

av övergångar mellan aktiviteter. 

Vad gav jag för instruktion? Om man hela tiden har det tänket i nästan allt man gör, då använder 

man det lågaffektiva bemötandet i allt man gör (pedagog 4, förskola B). 

Man ska säga till barnen innan, ifall det blir förändringar för att förbereda dem (pedagog 6, 

förskola B). 

4.3 Pedagogernas uppföljning och utvärdering av arbetet med lågaffektivt 

bemötande 

Alla pedagoger berättar att de reflekterar, utvärderar och följer upp arbetet med lågaffektivt 

bemötande kontinuerligt under hela läsåret. Båda förskolorna berättar att de gör handlingsplaner 

som de följer upp under läsåret. På förskola A redogör pedagogerna för att de auskulterar hos 

varandra, samt filmar olika situationer med avsikt att utvärdera både sitt egna förhållningssätt, 

men också för att synliggöra vad som hände i den aktuella situationen. Vårdnadshavarna ges 

delaktighet genom att de är uppdaterade om sitt barns situation, samt genom att pedagogerna 

redogör för hur dagen har varit vid hämtning av barnet. 

När förskolorna följt upp och utvärderat arbetet med lågaffektivt bemötande, har de kunnat se 

stor förändring, både i barngruppen och hos enskilda barn. På förskola A har de haft hjälp av 

en resursperson och pedagogerna förklarar att på en del enskilda barn syns en jättestor 

förändring, från att de har behövt hjälp större delen av tiden, till att klara av nästan hela dagen 

på förskolan utan resursperson.   

I höstas kämpade vi jättemycket med ett barn, det var en väldigt speciell situation och när vi 

hade utarbetat strategier och använt oss utav dem. Ja nu efter jul är det natt och dag, det är ett 

kvitto på att vi gjort rätt och vi ser en sån enorm utveckling hos barnet att man vill gråta, 

glädjetårar, det är jättehäftigt, jätte jätte häftigt. Så det funkar verkligen (pedagog 2, förskola 

A). 

Förskola B lägger också fram att de under uppföljning och utvärdering kunde se att användandet 

av lågaffektivt bemötande gett bra resultat. Pedagog 6 uttrycker att det blivit lugnare samt att 

det inte är lika mycket utbrott och konflikter. 

Vi såg resultat, om inte annat ser vi mycket resultat i år, nu har vi inte det här barnet längre, men 

eftersom hela huset har samma tänk så ser vi att det gett resultat (pedagog 4, förskola B). 
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5 Diskussion 
I den här delen kommer först metoddiskussionen presenteras och sedan resultatdiskussionen. 

Under metoddiskussionen argumenterar vi för vårt val av metod. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet samt att resultatet kommer jämföras med tidigare forskning och knytas till 

specialpedagogiska perspektiv. Avslutningsvis beskrivs implikationer för yrkesuppdraget samt 

att förslag på fortsatt forskning ges.  

5.1 Metoddiskussion  

Vi valde att använda en kvalitativ metod för att besvara vår studies syfte och forskningsfrågor. 

Ahrne och Svensson (2015) och Trost (2010) framhåller att en djup förståelse inom det valda 

ämnet och upptäckten av mönster kan uppnås genom en kvalitativ metod. Under arbetets gång 

tycker vi att den kvalitativa metoden har hjälpt oss att upptäcka mönster inom pedagogernas 

beskrivningar av hur de använder lågaffektivt bemötande och hur de ser på problemskapande 

beteende. Dessa upptäckter har gjort att vår förståelse av och kunskap inom ovannämnda ämnen 

ökat och fördjupats. 

Intervjuer som datainsamlingsmetod kändes mest relevant, eftersom varken observation eller 

enkäter ger samma möjlighet till att ställa frågor, och få en personlig kontakt med, samt 

förståelse för pedagogen och hens tankar. Bjørndal (2005) anser att intervjuer är fördelaktiga 

när det kommer till förståelse för hur den andre tänker och resonerar. Intervjuerna bestod av nio 

frågor, varav några hade färdiga följdfrågor. Antalet intervjufrågor bestämde vi innan 

intervjuerna. Vi kopplade tre intervjufrågor till varje forskningsfråga som studien utgick ifrån. 

Antalet frågor vi valde att ställa i intervjuerna räckte för att besvara forskningsfrågorna. När vi 

valde att använda oss av intervjuer i studien, var vi medvetna om att metodens olika delar tar 

mycket tid, samt att våra egna åsikter och tankar riskerar att påverka den som blir intervjuad. 

Bjørndal (2005) hänvisar till att intervjuer har kritiska aspekter som måste tas hänsyn till, samt 

att den som intervjuar måste vara medveten om att hens uppfattningar kan påverka den som 

intervjuas, och genom det också influera datan som intervjun ger. 

Vi valde ljudinspelning och anteckningar som datainsamlingsmetoder vid intervjuerna, vilket 

pedagogerna gav sitt medgivande till. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att den 

som intervjuar måste ha tillstånd från informanten att spela in samtalet innan intervjun startar. 

Metoderna för datainsamling gav oss möjlighet att gå tillbaka till datan, i syfte att kunna lyssna 

på den flera gånger. Hade vi däremot valt att bara anteckna, hade mängden data blivit för bred 

att överblicka, och risken hade varit stor att vi missat och inte hunnit få med viktiga detaljer i 

pedagogernas svar. Eftersom vi ville vara lika delaktiga i intervjuerna, valde vi båda två att vara 

med på varje intervju samt att vi turades om att anteckna, spela in ljud och ställa frågor. Trost 

(2010) beskriver att genom att de som gör arbetet är med under intervjun får de en djupare 

förståelse för det som framkommer under intervjuns gång. 

I studien ingår sex pedagoger från två olika förskolor, tre från varje förskola. Vi tyckte att sex 

informanter räckte för att få svar som täckte studiens syfte och forskningsfrågor. Ett mönster 

kunde urskiljas ur pedagogernas svar under transkriberingen och analysen av datan, vilket 

gjorde att vi ansåg antalet pedagoger vara tillräckligt för vår studies kvalitet.  
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Intervjuguide med nio halvstrukturerade frågor användes för att vi skulle kunna ställa 

följdfrågorna under intervjuns gång. Bjørndal (2005) framhåller att det är bra att använda 

intervjuguide för att kunna vara mer flexibel angående frågornas ordning. Pilotundersökningen 

gjordes för att säkerställa att vi fick med alla forskningsfrågor. Frågorna ändrades inte efter 

pilotundersökningen, eftersom svaren vi fick ansågs ge oss relevant information gällande vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Genom användningen av pilotundersökningen fastställde vi 

också validiteten i studien eftersom svaren var relevanta till vårt ämne. Reliabilitet i studien 

ökade genom att vi ställde frågorna på samma sätt till alla informanter och att samtliga 

intervjuer ägde rum på förskolorna som var med i studien. Trost (2010) framhåller att reliabilitet 

kan uppnås genom att ställa frågorna på samma sätt, och validitet genom att frågorna samt 

svaren under intervjun är relevanta för problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.  

Under hela arbetet har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, som 

framhåller att den som forskar ansvarar för att dessa principer följs, och därför ska användas 

som handledning under arbetets gång. Informationskravet och samtyckeskravet är två av de fyra 

principerna som vi utgått ifrån i vår studie. Genom att vi har skickat informationen om studien 

till förskolechef och pedagoger, har de fått ta del av den i förväg och då har informationskravet 

uppnåtts. Pedagogerna har fått ge sitt samtycke till att delta i studien, och under intervjuerna 

varit medvetna om att de haft rätt att avbryta intervjun och besluta sig för att de inte vill delta 

längre. På detta sätt har samtyckeskravet uppnåtts. Löfdahl (2014) hävdar att 

informationskravet är det mest grundläggande kravet och att det är forskarens skyldighet att 

innan studien informera de som deltar i studien, om dess syfte, innehåll och eventuella risker 

När det gäller konfidentialitetskravet har pedagogerna som deltog i studien i förväg fått ta del 

av innehållet och syftet med studien, samt att deras deltagande har varit anonymt, vilket är något 

som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar i syfte att uppnå konfidentialitetskravet. 

Materialet i studien har endast använts i forskningssyfte och det är bara vi som gjort studien 

som tagit del av materialet, vilket gör att vi uppnått målet för nyttjandekravet. Vetenskapsrådet 

poängterar att det är centralt att uppnå nyttjandekravet i en forskningsstudie genom att det bara 

är forskarna i studien som får ta del av materialet. 

5.2 Resultatdiskussion   

Resultatdiskussionen presenteras utifrån våra tre forskningsfrågor. 

5.2.1 Beskrivningar av lågaffektivt bemötande enligt pedagogerna 

På båda förskolorna framkom det att lågaffektivt bemötande var en daglig hjälp för barn som 

har problemskapande beteende, samt för barngruppen i stort. Hejlskov Elvén och Kosner (2017) 

poängterar att lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som utifrån ett etiskt perspektiv 

hanterar problemskapande beteende. Etiken i lågaffektivt bemötande tar hänsyn till alla barns 

individuella förutsättningar och olikheter. Pedagogerna på förskola A ansåg att det lågaffektiva 

bemötandet kan bidra till mer lyhördhet, och förmågan att kunna lyssna utan att lägga in en 

bedömning, och det kan kopplas ihop med Hejlskov Elvéns och Kosners beskrivning av etiken 

i lågaffektivt bemötande.  
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Det har framkommit kritik mot förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Westerlund (2017) 

framhåller att barnen genom lågaffektivt bemötande måste anses vara självständiga och kunna 

ta ansvar för sina handlingar. I vårt resultat hittade vi inte några kopplingar till detta. Istället 

uttryckte några av pedagogerna från båda förskolorna att det är en utmaning att arbeta 

lågaffektivt, eftersom de är utbildade till att lära barnen att följa regler. Pedagogerna på förskola 

A ser inte många nackdelar, men lyfter fram att det ibland är svårt att nå fram till barnen, och 

få dem att förstå vad pedagogerna menar. På förskola B råder det däremot delade meningar 

angående pedagogernas inställning till lågaffektivt bemötande. Pedagog 4 redogör för att det 

inte finns några negativa aspekter med förhållningssättet om man förstår den på rätt sätt, medan 

pedagog 6 framhåller att det kan uppstå en rädsla för att ta konflikter, i och med det lågaffektiva 

bemötandet. Rädsla för att ta konflikter är något som Hakvoort och Friberg (2015) skriver om 

och redogör för att pedagogerna måste få mer utbildning inom konflikthantering för att våga ta 

i konflikter. Det är annars vanligt att pedagogerna blundar och att brister i kommunikation 

uppstår för att pedagogerna inte kan hantera situationen (ibid.). 

Utifrån det relationella perspektivet, tolkar vi att relationen och förhållningssättet mellan barn 

och pedagog är avgörande, när det kommer till att stötta, och hjälpa barn som har ett 

problemskapande beteende att utvecklas. Enligt Ahlberg (2007) och Emanuelsson et al. (2001) 

fokuseras det inom det relationella perspektivet på omgivningens och individens förmåga att 

samverka, samtidigt som perspektivet även utgår från att synliggöra dessa relationer.  

Enligt dilemmaperspektivet har alla barn samma rättigheter och ska bemötas utifrån sig själv 

(Nilholm, 2005). Vi kunde koppla resultatet till dilemmaperspektivet, eftersom vi tolkar det 

pedagogerna berättade under intervjuerna, som att de utgick från att alla barn skulle bemötas 

utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Nilholm (2005) lyfter fram att i 

dilemmaperspektivet ska alla barn ha samma insikt och kunnighet, samt att de ska bemötas med 

hänsyn till sig själv.  

Emanuelsson m.fl. (2001) redogör för att det kategoriska perspektivet framhäver att barnet kan 

ha en diagnos och framställer barnet som problemet. Samma sak skriver Asp-Onsjö (2014) att 

det kompensatoriska perspektivet handlar om. Vi kunde varken göra kopplingar till det 

kategoriska eller det kompensatoriska perspektivet. Nilholm (2007) hävdar att inom det kritiska 

perspektivet ska misslyckanden inte skyllas på barnen och perspektivet är kritiskt till att ställa 

diagnoser. Eftersom barnen inte beskylls för problemet kunde vi inte hitta några kopplingar till 

det kritiska perspektivet.  

Vi tolkar resultatet som att samtliga pedagoger utgick från samma syn på barn, att de utgick 

från det relationella perspektivet och att de alla såg förhållningssättet lågaffektivt bemötande 

som en stor hjälp i arbetet med barn som har problemskapande beteende. Resultatet förvånade 

oss på ett positivt sätt, eftersom studien utfördes på två olika förskolor, där den ena var 

kommunal utan tydlig inriktning och den andra var privat med tydlig inriktning. 
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5.2.2 Hur pedagogerna använder lågaffektivt bemötande för att stödja barn som har 

problemskapande beteende 

Det är svårt att identifiera ett problemskapande beteende, eftersom detta är individuellt enligt 

Karakaya och Tufan (2018). De redogör även för att barnen påverkas av miljön de befinner sig 

i. Alla pedagoger på båda förskolorna lyfter fram att problemskapande beteende ser väldigt 

olika ut, det kan både handla om beteenden där barnet är utåtagerande, fysisk eller verbal. 

Hejlskov Elvèn (2018) redogör för att problemskapande beteende oftast är konkreta beteenden, 

och att sammanhanget som barnet befinner sig i påverkar dess beteende. 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) hävdar att det är viktigt att pedagogerna förstår att ansvaret 

när det kommer till barn som har problemskapande beteende, ligger hos dem, inte hos barnet. 

En annan viktig aspekt enligt Hejlskov Elvén och Edfelt är att det ofta är pedagoger på förskolan 

som anser att barn har problem, inte barnen själva, vilket kan leda till att barn inte förändrar sitt 

beteende. Samtliga pedagoger var överens om att det är grundläggande att skilja på handling 

och individ, och att det är viktigt att reda ut vad som ligger bakom beteendet. Alla pedagoger 

på förskola B poängterar att det är centralt att som pedagog, få möjlighet att reflektera över 

situationen och vad som hände. Vilka förväntningar som ställs på barnet, och vad som behöver 

utvecklas för att det i framtiden ska fungera bättre i liknande situationer. Alla pedagoger är 

överens om att det är viktigt att kritiskt granska sig själv, och hur man som individ använder 

sig av förhållningssättet lågaffektivt bemötande, i syfte att så gynnsamt som möjligt kunna 

stötta barn som har problemskapande beteende. Pedagog 4 på förskola B förklarar att när 

pedagogerna fick börja läsa om lågaffektivt bemötande, fick de en djupare förståelse och insikt 

beträffande barnens beteenden. En annan aspekt som alla pedagoger poängterade, var att de 

krav och förväntningar som ställs på barnen ska vara rimliga, samt att användandet av 

lågaffektivt bemötande lett till att kraven på barnen minskat.  

Ytterligare ett perspektiv som framkom på båda förskolorna, var att enskilda barn inte får bli 

utpekade som syndabockar och att felet inte får läggas på barnet. Istället bör pedagogerna 

utvärdera sitt förhållningssätt och förskolans organisation, i syfte att synliggöra var problemet 

finns. Pedagog 4 och 5 på förskola B var överens om att problemskapande beteende kan 

utvecklas när barn inte blir bemötta där de är av pedagogerna, och att pedagogerna genom detta 

ställer fel förväntningar på barnet. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) understryker att 

pedagogerna har en skyldighet att se över vilka förväntningar och krav de ställer på barnets 

kompetens. En kartläggning av pedagogernas förväntningar på barnet, kan synliggöra vilka 

situationer som är problematiska för barnet, samt visa på vilka förmågor barnet kan tänkas 

behöva för att dessa situationer ska bli förståeliga och hanterbara (ibid.). Majoriteten av 

pedagogerna hänvisar till att det är centralt att försöka ligga steget före i alla situationer, i syfte 

att försöka underlätta för barnet och tillgodose barnets behov.  

En annan aspekt som alla pedagoger lyfter, är att det är betydelsefullt att kunna urskilja varje 

enskilt barn i barngruppen. Pedagog 4 och 5 på förskola B hänvisar till att barn har individuella 

strategier för att inte gå i affekt, och att barnets förståelse för pedagogens förhållningssätt är 

grundläggande, för att det inte ska uppstå problem. Skolverket (2016) betonar att förskolans 

utbildning ska vara likvärdig och att den ska anpassas till alla barn i förskolan, och deras 



22 
 

individuella förutsättningar och behov. Enligt SFS (2010:800) och Skolverket (2018) är en 

central del av förskolans uppdrag, att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd, ledning, 

eller motivation utöver det vanliga. Dessa ovannämnda villkor ska utformas och utgå ifrån 

barnets förutsättningar och behov. Pedagogerna på förskola B framhåller att de använder 

lågaffektivt bemötande med barn som har svårt att följa instruktioner, och som reagerar på 

oväntade sätt. Begreppet “barn som kan uppföra sig gör det” är myntat av Greene (2016) som 

förklarar att de barn som kan uppföra sig, gör det medan de barn som inte uppför sig, helt enkelt 

inte har fått hjälp att hitta de rätta verktygen för att uppföra sig. Vidare beskriver Greene att det 

är när kraven som ställs på barnet överträffar barnets kompetens, som barnet blir utmanande, 

samt att dessa barn lättare blir frustrerade, och har svårigheter med att anpassa sig och vara 

flexibla. 

Vid användandet av lågaffektivt bemötande med barn som har problemskapande beteenden, 

redogör Westerlund (2017) för att det är viktigt som pedagog att inte hamna i affekt, och att 

försöka minska tiden barnen är i affekt. Är pedagogerna lugna så hjälper det barnet att lugna 

ner sig, eftersom affekt bygger upp konflikten istället för att lösa den (ibid.). Pedagogerna från 

båda förskolorna framhåller att det är en fördel som pedagog att inte hamna i affekt, eftersom 

affekt smittar och det leder till att barnet också hamnar i affekt. Övergångar är något som Edfelt 

(2015) förklarar som en kritisk situation, där problemskapande beteenden uppstår. Detta får 

medhåll av alla pedagoger. Pedagogerna lyfter fram att det är viktigt med förberedelser och 

struktur i verksamheten, för att övergångarna ska bli lättare.   

Utifrån det relationella perspektivet tolkar vi det som att pedagogerna värdesätter relationen till 

barnen, samt att de försöker göra sitt bästa genom att reflektera över vad som hände i själva 

situationen. Pedagogerna reflekterar även över vad de kan förändra, och göra bättre vid framtida 

situationer som upplevs problematiska. Inom det relationella perspektivet redogör Ahlberg 

(2007) och Emanuelsson et al. (2001) att fokus ligger på individen och omgivningens 

samverkan, samt att den utgår från att interaktioner mellan pedagoger och barn ska synliggöras 

i verksamheten. Ur resultatet tolkade vi det som att pedagogerna lyfte fram miljöns påverkan 

på barnen som viktig, och att relationerna mellan pedagoger och barn var avgörande för barnets 

beteende. Emanuelsson et al. beskriver att pedagogerna ska skilja på barnet och dess beteenden, 

och att barnen reagerar som de gör som en respons på miljön som de omges av. Pedagogerna 

framhöll också att det var viktigt att skilja på barnet och dess beteenden, att barnet inte var sitt 

beteende. 

Gällande dilemmaperspektivet poängterar Nilholm (2005) att förskolans val av sätt att 

undervisa ska inkludera alla individer och deras olikheter, där alla ska visas respekt och bemötas 

utifrån sina egna förutsättningar och behov. I vårt resultat kunde vi identifiera detta perspektiv, 

därför att båda förskolorna försökte anpassa undervisningen till de individuella barnen och 

deras förmågor. Pedagogerna på båda förskolorna arbetade aktivt med att lösa de problem som 

uppkom med de barn som uppvisade problemskapande beteende. Pedagogerna gjorde detta 

genom att använda sig av olika strategier inom lågaffektivt bemötande. Asp-Onsjö (2014) 

beskriver perspektivet som att det visar på att problem både läggs fram och förtydligas i skolans 

undervisning. 
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Vi kunde koppla resultatet till det kritiska perspektivet, eftersom samtliga pedagoger arbetade 

aktivt med att ha ett förhållningssätt där barnen inte beskylls för de misstag de gör. I det 

kompensatoriska perspektivet beskrivs barn med behov av stöd, och genom det förläggs 

problemet hos barnen (Ahlberg, 2007). Vi kunde inte se några kopplingar till det 

kompensatoriska perspektivet eller till det kategoriska perspektivet eftersom pedagogerna på 

båda förskolorna ansåg att det var pedagogernas förhållningssätt eller verksamheten som 

behövdes ändras, inte barnen.  

Vi tolkar resultatet som att samtliga pedagoger var överens om att det inte är barnet det är fel 

på, utan att problemen som uppstår ska kopplas till förskolans undervisning och organisation. 

Vi anser att resultatet är positivt, eftersom vi genom egna erfarenheter upplevt att pedagoger på 

förskolor, flertalet gånger skuldbelagt barnet med problemet. Pedagoger som vi tidigare har 

varit i kontakt med har inte tagit något eget ansvar, sett organisation eller undervisning som 

möjlig orsak till problemet.  

5.2.3 Pedagogernas uppföljning och utvärdering av arbetet med lågaffektivt bemötande 

Det finns en strategi inom det lågaffektiva bemötandet som Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) 

redogör för. Den består av hantering, utvärdering och förändring. Hantering handlar om att 

avleda eller trösta barnet. I utvärdering tittar pedagogerna på olika situationer, och utvärderar 

dem genom till exempel en handledning. Sista delen, förändring, handlar om att förändra 

verksamheten och upprätta handlingsplaner (ibid.). Pedagogerna berättade inte uttryckligen att 

de jobbade utifrån strategin med hantering, utvärdering och förändring, men genom deras svar 

kunde vi dra slutsatser av att de använde sig av dessa. Hantering gör pedagogerna genom att 

bekräfta barnet känslor, och läsa av barnet i situationer som de befinner sig i, samt fundera på 

vad barnet behöver. Utvärdering sker genom observationer, diskussion och reflektion i 

arbetslag eller med handledare. Pedagogerna från förskola A berättar att de även auskulterar 

hos varandra, och filmar olika situationer för att utvärdera vad som händer. Förändring 

använder pedagogerna genom att upprätta handlingsplaner, med syfte att hjälpa barnen som har 

ett problemskapande beteende att klara av sin vardag på förskolan. Alla pedagogerna lägger 

fram att det är viktigt att se vilka situationer som fungerar, och vilka som inte gör det. När 

pedagogerna har utvärderat och följt upp sitt arbete med lågaffektivt bemötande, har de sett en 

förändring hos både det enskilda barnet och hos barngruppen i stort. 

Emanuelsson m.fl. (2001) beskriver det kategoriska perspektivet och lyfter att diagnostisering 

är centralt för att synliggöra hur barn avviker från normen, samt poängterar att perspektivet 

utgår från barn med svårigheter. Problem som uppstod i undervisningen enligt pedagogerna, 

kopplades inte till barnets uppväxt eller intelligens, pedagogerna pratade inte heller om 

diagnoser som orsak till beteenden. Asp-Onsjö (2014) beskriver det kompensatoriska 

perspektivet, som grundar sig i att barnet ska anpassas till skolan. Vi kunde inte urskilja det 

kompensatoriska perspektivet eftersom pedagogerna utgick ifrån att problemen som uppstod, 

inte berodde på eller skulle läggas på barnet. Istället försökte förskolorna arbeta med att 

utveckla förskolornas undervisning efter barnen, deras förutsättningar och behov, genom bland 

annat handlingsplaner.  
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Vi kunde däremot identifiera kopplingar till det kritiska perspektivet, eftersom pedagogerna 

arbetade aktivt med att inte beskylla barnen för problemen som uppstod i förskolornas 

undervisning. Nilholm (2007) hänvisar till det kritiska perspektivet, som ifrågasättande av 

själva grunden i specialpedagogiken och beskriver vidare att barnens olikheter enligt 

perspektivet, ska tas tillvara, likt dyrbara tillgångar i skolans arbete.  

Pedagogerna försökte utarbeta strategier för enskilda barn, i syfte att respektera och lyfta deras 

olikheter, vilket kan kopplas till dilemmaperspektivet. Asp-Onsjö (2014) hävdar att 

dilemmaperspektivet visar på att undervisningen i skolan ska uttrycka och synliggöra problem 

som uppkommer. Vår tolkning var att pedagogerna tyckte det var viktigt att prata om, och lyfta 

de problem som uppkom, i syfte att lösa problemen på bästa sätt, för både barn och pedagoger. 

Nilholm (2005) hänvisar till dilemmaperspektivet som synliggörande av undervisningens 

uppbyggnad, och dess bemötande av individers olikheter, där alla individer behandlas likvärdigt 

och bemöts respektfullt. 

Ur det relationella perspektivet visade resultatet att förskolornas uppföljning och utvärdering 

av arbetet med det lågaffektiva bemötandet, utgick från att utveckla barnets förmågor, men 

också lyfte relationen till pedagoger och förskolans miljö som central. Det relationella 

perspektivet beskrivs av Rosenqvist (2007) som synliggörande av det centrala samband som 

finns mellan specialpedagogik och pedagogik. Sambandet kan urskiljas genom att elevens 

pedagogiska lärandemiljö genomgår förändringar av specialpedagogisk prägel (ibid.). 

Pedagogerna utgår från det relationella perspektivet när de arbetar med förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande, vilket vi tolkar som positivt eftersom pedagogerna värdesätter 

relationen till barnen, och synliggör att detta är en grundläggande aspekt av en välfungerande 

undervisning i förskolan.  

Vi tolkar resultatet som att pedagogerna tycker det är viktigt att kritiskt granska sig själva och 

arbetslagets förhållningssätt, i syfte att utveckla förskolornas undervisning. Genom det kan 

pedagogerna även se vilka situationer som är problematiska, i syfte att stötta barn som har 

problemskapande beteende. Resultatet visade också att användandet av förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande bidrog till en positiv förändring hos barn som har problemskapande 

beteende.  

5.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Studien har bidragit till nya kunskaper om hur olika förskolor arbetar med förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande. Samtidigt har den synliggjort hur viktigt det är att pedagoger bemöter 

barn som har problemskapande beteende med respekt och förståelse. Vidare har studien även 

gjort oss mer medvetna om att det i arbetet med lågaffektivt bemötande är centralt att vi som 

pedagoger tar oss tiden att lära känna och urskilja det enskilda barnet i barngruppen. Vi har 

även tagit till oss kunskapen om att det är viktigt att förstå hur och varför vi använder oss av 

lågaffektivt bemötande. I syfte att vi ska kunna ha denna förståelse, måste vi även ha en 

samförståelse i arbetslaget. Studiens resultat är kontextuell, vilket kan bidra till att studier som 

genomförs med andra pedagoger, kan visa på ett annorlunda resultat. 
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5.4 Förslag på fortsatt forskning 

I vår studie har vi fått ny kunskap om hur pedagogerna beskriver att de arbetar med 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Vi har kunnat dra slutsatsen att lågaffektivt 

bemötande har legat till hjälp för barn som har problemskapande beteende. Ett förslag på fortsatt 

forskning skulle kunna vara att göra en studie som innefattar både förskolor som arbetar med 

lågaffektivt bemötande, och de förskolor som inte använder det, för att jämföra om det finns 

någon skillnad i antalet barn som har problemskapande beteende. Ytterligare ett förslag på 

fortsatt forskning är att använda sig av både observationer och intervjuer som metod. Genom 

att använda sig av observationer kan det som framkommer under intervjuerna styrkas.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Till dig som informant i vår studie  

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet. Denna termin ska vi skriva vårt examensarbete som undersöker hur personal i 

förskolan pedagogiskt möter och stöttar barn som har problemskapande beteende genom att 

använda lågaffektivt bemötande. Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod och vill därför 

komma i kontakt med tre pedagoger för intervju. Syftet med studien är att skapa en djupare 

förståelse för pedagogers användande av metoden lågaffektivt bemötande, i arbetet med att 

stötta barn som har problemskapande beteende.   

Intervjun består av nio halvstrukturerade frågor vilket betyder att ni har möjlighet att utveckla 

era svar. Vi räknar med att intervjutiden kommer att bli ca 30 minuter. Vi vill gärna spela in 

intervjun för att både kunna interagera med er under intervjun samt för att kunna gå tillbaka och 

lyssna igen vid behov. Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket betyder att ert deltagande i studien är anonymt, att ert deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst under intervjutillfället. Allt insamlat material kommer endast användas 

i studien, för att sedan förvaras säkert och otillgängligt för obehöriga. Vid tidpunkten när 

examensarbetet är godkänd kommer arbetet att publiceras på Diva-portal och då finnas till 

hands för allmänheten.  

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar Johanna Berg och Jessika Johansson 

  

Har ni några frågor kan ni kontakta någon av oss antingen via telefon eller mail.  

Johanna Berg 07xxxxxxxx, xxxxxxxx@student.ltu.se 

Jessika Johansson 07xxxxxxxx, xxxxxxxx@student.ltu.se 

Handledare: Mervi Höglin, xxxxxxxxxxxx@ltu.se 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjufrågor. 

Vad anser pedagogerna att lågaffektivt bemötande är? 

● Vad anser du att lågaffektivt bemötande är? Kan du beskriva det? 

● Vilka för och nackdelar anser du finns med lågaffektivt bemötande?  

● På vilket sätt har du erhållit kunskap om förhållningssättet lågaffektivt                               

bemötande? Har du fått någon kompetensutveckling inom lågaffektivt bemötande? 

Hur beskriver pedagogerna på förskolan att de använder sig av lågaffektivt bemötande 

för att stödja barn som har problemskapande beteende? 

● Hur skulle du beskriva ett problemskapande beteende hos barn i förskolan? 

● Vilka erfarenheter har du av barn som har problemskapande beteende i förskolan? 

● Hur använder ni förhållningssättet lågaffektiv bemötande för att stödja barn som har 

problemskapande beteende? 

På vilka sätt följer förskollärarna upp och utvärderar arbetet med lågaffektivt 

bemötande? 

●  Hur följer ni upp arbetet med lågaffektivt bemötande? 

●  På vilket/vilka sätt utvärderar ni arbetet med lågaffektivt bemötande? 

● Kan du beskriva om det har blivit någon förändring i barngruppen eller hos barn som har 

problemskapande beteende vid användandet av lågaffektivt bemötande?   


