
 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

__________________________________________________ 
  

  

  
  

 En kvalitativ studie om lågaffektivt bemötande och barns 

inflytande i förskola och förskoleklass 

      
  

  

  Maria Bobeck 

  

  

 
 

 

 

 

Förskolepedagogik V: Självständigt arbete 

15 högskolepoäng     

Vårterminen 2019 



 
 

1 

Abstrakt  
Syftet med denna studie är att  undersöka förskollärares uppfattning om vad förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande innebär och hur det praktiseras i förskolan samt förskoleklass. Vidare 

syftar denna studie till att undersöka om och hur förskollärare upplever att det lågaffektiva 

bemötandet tenderar att inverka på barns möjlighet till inflytande. Teoretisk utgångspunkt för 

denna studie har varit relationell makt varpå datainsamlingsmetod utgörs av kvalitativa 

intervjuer. I studien har fem informanter deltagit varpå alla arbetar med lågaffektivt 

bemötande i förskolan samt i förskoleklass. I resultatet framgår att lågaffektivt bemötande är 

ett förebyggande förhållningssätt genom att pedagoger tvingas att vara lyhörda för barnets 

behov och förutsättningar, vilket kräver anpassningar i lärmiljön. Resultatet visar även på att 

miljön utgör en central aspekt i att barn genom god självkontroll ges möjligheter till 

inflytande över sin vardag och utbildning.  

 

 

Nyckelord 
Lågaffektivt bemötande, inflytande, problemskapande beteende, förebyggande 

förhållningssätt, Positivt Beteendestöd- PBS 
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1 Inledning  
Utgångspunkten för denna studie handlar om att bidra till fördjupad kunskap samt förståelse 

för hur arbetet med lågaffektivt bemötande ser ut i förskoleverksamhet samt i förskoleklass. 

Jag har särskilt intresserat mig för att undersöka förskollärares uppfattningar om och hur 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande skapar möjligheter eller utgör hinder för barns 

möjligheter till inflytande. Lågaffektivt bemötande som förhållningssätt beskrivs av Bo 

Hejlskov Elvén och David Edfelt, (2017) som en metod för att hantera och minimera 

problemskapande beteende genom en filosofi som bygger på en etik som tar hänsyn till 

individers olika förutsättningar. Då begreppet lågaffektivt bemötande idag är vanligt 

förekommande i pedagogiska verksamheter men inte lika vanligt förekommande inom 

forskning, väckte det intresset hos mig att vilja undersöka yrkesverksamma förskollärares 

erfarenheter i arbetet med lågaffektivt bemötande och om och hur det enligt dem inverkar på 

barns möjligheter till inflytande. 

Detta kan problematiseras genom att den svenska skollagen som framhåller att:  

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och dess 

personliga utveckling för att de utifrån dess egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål (Skollagen 2010:800, 3 kap §, 2018). 

 

samtidigt som det finns vissa barn och elever som har det extra tufft i vardagliga situationer. 

Hur ska vi då som blivande förskollärare kunna möta dessa barn på bästa sätt? I de flesta 

pedagogiska verksamheter finns barn och elever som av olika skäl har svårt att leva upp till 

de krav och förväntningar som ställs på dem av vuxna, samtidigt finns det vuxna som av 

olika skäl har svårt att leva upp till barns, elevers samt vårdnadshavares krav och 

förväntningar. Som ett led i brist på, relationsskapande, kravanpassning och samsyn uppstår 

ibland problem för vissa barn vilket ställer till det vardagliga fungerandet för dem och inte 

sällan hamnar dessa barn lätt i affekt. Något som kan leda till ett utagerande beteende som, på 

sikt kan uppfattas som ett problemskapande beteende (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). 

Vidare understryker läroplanen för förskolan att det är lärarens ansvar att:  

 

“Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa 

att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen” 

(Skolverket 2018, s.16) 
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Vi vuxna måste med andra ord skaffa oss universella verktyg vilka vi kan öka och minska 

användningen av för att på bästa sätt enligt läroplanen för förskolan kunna främja barnens 

egna förmågor till att ansvara, för sig själva och för samvaron i barngruppen (Skolverket, 

2018). Läroplanen för grundskola samt för förskoleklass och fritidshem understryker även 

den att det är läraren som ska ansvara för att stimulera, handleda samt ge särskilt stöd eller 

extra anpassningar till elever som av olika anledningar har svårigheter (Skolverket, 2011).  

 

 

2 Syfte  
Denna studie syftar till att undersöka förskollärares uppfattning om vad förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande innebär och hur det praktiseras i förskolan samt förskoleklass. Vidare 

syftar denna studie till att undersöka om och hur förskollärare upplever att det lågaffektiva 

bemötandet tenderar att inverka på barns möjlighet till inflytande. 

 

2.1 Frågeställningar 
- Hur arbetar förskollärare, verksamma inom förskola och förskoleklass med  

lågaffektivt bemötande? 

- Hur påverkar lågaffektivt bemötande barns möjligheter till inflytande?  

 

 

3 Bakgrund 

Detta avsnitt tar upp begreppet lågaffektivt bemötande, positivt beteendestöd-PBS, 

inflytande, skillnader mellan inflytande och delaktighet, pedagogers förhållningssätt i mötet 

med barn och elever samt problemskapande beteende då dessa områden utgör centrala 

aspekter i denna studie.  

 

3.1 Lågaffektivt bemötande  
Lågaffektivt bemötande kan förstås som en metod för att hantera och minimera 

problemskapande beteende (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Vidare menar författarna att det 

finns olika arbetssätt inom det lågaffektiva bemötandet som är tillämpbara. Författarna 

beskriver två principer som utgör grundfilosofin i arbetet med lågaffektivt bemötande, 
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nämligen kontrollprincipen och principen om affektsmitta. Gemensamt för dessa principer är 

att de rör den vuxnes ansvar för hanteringen av problemskapande situationer, varpå 

kontrollprincipen utgår ifrån att individen måste ha självkontroll för att kunna samarbeta 

(ibid). Principen om affektsmitta innebär att individer tar efter eller smittas av andra 

individers affekter. Vidare menar författarna att affekter och känslor överförs i gemenskap 

med andra individer och kan därigenom påverka individer i omgivningen. Hur och i vilken 

omfattning påverkan av andra individers känsloyttringar sker varierar från person till person. 

Det är alltså lättare att vara glad om man vistas omkring personer som också är glada, 

samtidigt som det är lättare att bli arg på någon som är arg (ibid). Detta fenomen är vanligt 

förekommande i förskolan då små barn är mycket lättpåverkade av andras känslor. För de 

flesta barn inverkar inte andras personers affekter i så hög utsträckning, medan det för vissa 

barn kan innebära svårigheter att möta samt urskilja affekter och känsloyttringar (ibid). För 

barn med diagnoser inom autismspektrat kan det handla om bristande förmåga att avgöra om 

känslorna tillhör en själv eller om de emotioner som förekommer i den omgivande miljön 

tillhör andra individer (Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 2012). Dessa barn är mer sensibla för 

vilka känslor som yttras kring dem, vilket kan innebär att dessa barn har svårt att skilja på 

sina egna samt andras känslor livet ut (ibid).  

 De flesta barn utvecklar med tiden förmågan att kunna skilja på såväl sina egna 

känslor som på andras, vilket leder till att barnen därmed bli bättre på att urskilja affekter och 

känsloyttringar samt  avskärma sig från andras känslor och inte låtas påverkas av dem på 

samma sätt (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Författarna menar att denna utveckling hos 

barnet startar vid ett och ett halvt års ålder och har hunnit utvecklas rejält hos de flesta barn 

vid fyra års ålder. Att som förskollärare höja rösten och skälla ut ett litet barn skulle troligtvis 

påverka barnet i stor grad, då förskolebarn generellt sett har en lägre affektregleringsförmåga 

än äldre barn. Vidare menar Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) att sett till förskolans kontext 

innebär detta att många yngre barn som blir utsatta för ilska från en pedagog då kan uppvisa 

beteenden så som att tappa kontrollen och börja gråta, medan om det hade varit ett äldre barn 

som mött ilska från  en pedagog förmodligen hade riskerat att triggas av pedagogens ilska. 

Något som istället hade lett till konflikt. Följaktligen påverkas barns samspel med varandra 

av affektsmitta på samma sätt (ibid).  

Genom att inta barnperspektiv, arbeta efter ett relationellt samarbetsorienterat 

arbetssätt ökar möjligheterna att få alla barn och elever att fungera i grupp, utifrån sina egna 

förutsättningar (Greene, 2004).  
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3.1.2 Positivt beteende stöd- PBS  

Peter Karlsson (2018) beskriver positivt beteendstöd, (PBS) som ett förhållningssätt vars 

syfte är att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minimera olika typer av 

problemskapande beteende för individer som av olika skäl kräver insatser från dess  

omgivning och samhället. Detta förhållningssätt skall på ett förebyggande sätt hjälpa till att 

organisera bland annat pedagogiska insatser på såväl individ-,grupp- eller organisationsnivå  
 (ibid). Vidare menar Karlsson (2018) att positivt beteendestöd idag används framför allt 

inom två huvudsakliga områden. Det ena området kan exempelvis röra sig om barn i 

förskolan, skola eller på stöd- och gruppboende. Vilket utgör arbete med individer med eller 

utan psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som av olika anledningar utgör 

allvarliga problemskapande beteenden. Medan det andra området handlar om förebyggande 

arbete på verksamhetsnivå. Ett arbete som framför allt bedrivs inom skolan i syfte att skapa 

trygghet, en god studiemiljö samt skapa förutsättningar för inkludering. Detta förhållningssätt 

ligger i linje med hur Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) framställer förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande. Vad som däremot skiljer lågaffektivt bemötande mot positivt 

beteendestöd är att lågaffektivt bemötande innebär att personalen reglerar sina egna affekter, 

alltså de känslor som de själva visar, medan positivt beteendestöd tar hänsyn till 

bakomiggande faktorer i den funktionella kartläggningen av av det problemskapande 

beteendet. Vilket innebär att man gör anpassningar i personens vardagliga omgivning. PBS 

handlar i första hand om att stärka och utöka de situationer som fungerar positivt för en 

person, inte det problemskapande beteendet i sig. Något som också innebär att PBS inriktar 

sig på att utveckla personens egna förmågor samt att skapa en god miljö som ger stöd i denna 

utveckling (ibid).  

 

3.2 Begreppet inflytande i läroplaner 
Arbete med barns och elevers inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad och i 

enlighet med läroplanen för förskolan skall barn och eleverna alltid ges möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över dess utbildning 

(Skolverket, 2011; Skolverket,2018). Läroplanen för förskolan framskriver att utbildningen 

ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är smatidigt som barnets sociala 

utveckling förutsätter att de enligt förmåga ges möjlighet att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för den omgivande miljön. Barn har på så vis rätt till delaktighet och 

inflytande förutsatt att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för 
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ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten (Skolverket, 2018). Det lågaffektiva förhållningssättet hos förskollärare skulle 

kunna spela en central roll i vilka möjligheter barnen ges att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för den omgivande miljön, då förskollärare anvarar för utformningen samt 

planeringen av den pedagogiska verksamheten. På så vis skulle inflytande och delaktighet 

kunna kopplas samman med lågaffektivt bemötande. Vidare uttrycker läroplanen för 

grundskolan samt förskoleklass och fritidshem, att alla elever ska ges inflytande över 

utbildningen. Demokratiska principerna som  att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar 

ska inkludera alla elever. Frågan är om alla barn och elever kan ges möjlighet till inflytande 

utifrån sina egna förutsättningar? Förskolan och skolan är platser där barn kanske först 

kommer i kontakt med och lägger grunden för att utveckla en förståelse för vad demokrati 

står för och hur det fungerar i praktiken (Arnér & Tellgren, 2006). Både i lpfö98 reviderad 

2018 och lgr11 uttrycks på så vis vikten av att barnet skall kunna påverka sin egen utbildning 

på så sätt att det finns en strävan efter att varje barn ges möjlighet att utveckla förmågan att 

påverka sin situation och handla efter demokratiska principer genom deltagande i olika typer 

av beslutsfattande samarbeten(ibid). Detta arbete kräver dock att pedagoger i förskola och 

skola dels är väl insatta i de riktlinjer de har att förhålla sig till, exempelvis genom läroplaner 

och dels att de skapar en tillåtande miljö i vilken barnen skall känna att de kan uttrycka sina 

tankar och åsikter samt få dessa respekterade utav någon som faktiskt intresserar sig för dem 

och är villig att lyssna (Skolverket, 2011; Skolverket,2018; Arnér & Tellgren, 2006).  

 

3.2.2 Skillnaden mellan inflytande och delaktighet 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) vill belysa vikten av att problematisera gränsen 
mellan inflytande och delaktighet då de menar att det inte finns någon tydlig definition av 
dessa begrepp i förhållande till att barn tillsammans med vuxna tenderar att bli underordnade. 
En möjlig uppfattning om vad delaktighet innebär inbegriper en process som barnen får vara 
delaktiga i, men som på förhand redan är bestämd, en annan uppfattning är att delaktighet 
automatiskt innebär möjlighet till inflytande, till skillnad från begreppet inflytande som kan 
förstås i termer om att barnen faktiskt har möjlighet att påverka sin situation (Arnér & 
Tellgren, 2006).  
 

3.3 Pedagogers förhållningssätt i mötet med barn och elever 
Utifrån vad läroplanen för förskolan samt läroplanen för förskoleklass uttrycker så har barn 

och elever stor rätt till inflytande i förskola och skola, men begreppet inflytande tål att 
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diskuteras för att belysa  innebörden av det för såväl barn som vuxna (Skolverket, 2018; 

Skolverket, 2011). Som tidigare nämnt i stycke 3.2 tenderar barn att underordnas vuxna 

utifrån att det inte finns någon tydlig definition av begreppen inflytande och delaktighet. 

Samtidigt är det den vuxnes ansvar att inom likväl förskola som skola se till att barnens 

inflytande, delaktighet samt ansvar möjliggörs och upprätthålls (Arnér & Tellgren 2006). 

Vidare menar författarna att för att kunna bilda sig förståelse för detta arbete bör pedagogerna 

ständigt göra sig medvetna om begreppen, barnperspektiv samt barns perspektiv (ibid). 

Margareta Öhman (2006) menar att pedagogen ansvara för hur relationen mellan barn och 

pedagog byggs upp, samt vilken självbild barnet får av sig själv i interaktion med pedagogen. 

Att inta ett barnperspektiv handlar om hur vi vuxna ser på barns situation, till skillnad från 

begreppet barns perspektiv som innebär att se på omvärlden med barns ögon. Genom att inta 

barns perspektiv förhåller sig pedagogen till barnets egna erfarenheter och kan på så vis ges 

kunskap om hur barnet tolkar samt erfar sin omvärld (Öhman, 2006; Arnér & Tellgren, 

2006).  Att som pedagog vara självkritisk till sitt eget förhållningssätt skulle kunna beskrivas 

vara nödvändigt, då vuxna tenderar att påverka barn utifrån tidigare erfarenheter. Likaså kan 

det som pedagog vara svårt att hantera sina egna känslor ibland. Hejlskov Elvén och Edfelt 

(2017) beskriver hur känslor, affekter smittar, och ibland urartar situationer i förskola och 

skola just på grund av vuxnas känslor. I dessa situationer krävs självkontroll, pedagogens 

känslor får inte på något sätt påverka deras professionella  arbete i  vilket de ansvarar för 

barns välmående och lärande (ibid). Vidare menar författarna att för att undvika att 

pedagogernas egna känslor ibland tar över, krävs beredskap för hur de skall hantera en sådan 

situation. På ett strukturerat sätt skulle personalen kunna skriva ned gemensamma strategier 

för de ska göra när känslorna tar över (Hejlskov Elvén & Edfelt; 2017 Öhman, 2006).  

 

3.4 Problemskapande beteende - ett ifrågasatt begrepp   
Det finns en komplexitet i begreppet problemskapande beteende där situation och 

sammanhang inom pedagogiska verksamheter kan spela en central roll i hur 

problemskapande beteende bör förstås (Karlsson, 2018). Vad som brukar benämnas vid 

problemskapande beteende är när vad som kallas adaptiva, förväntade beteenden övergår i 

icke önskvärda beteenden. Skillnaden dessa emellan handlar oftast om i vilken situation, 

vilket sammanhang och i vilken omfattning beteendet förekommer (Karlsson, 2018). Enligt 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) och Karlsson (2018) blir beteenden problematiska då de 

förekommer för mycket eller i ett sammanhang som inte lämpar sig, eller att beteendent på 
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något sätt inverkar skadligt på personens möjligheter till utveckling samt livskvalitet (ibid). 

Samtidigt kan beteenden förekomma i för liten utsträckning, då  handlar det om vilka som 

utgör de förväntade beteendena i en specifik situation och sammanhang  som även kan spela 

en avgörande roll för barnets utveckling och livskvalitet. I pedagogiska sammanhang kan det 

innebära att begreppet problemskapande beteenden blir vilseledande då begreppet i sig 

indikerar att det är själva beteendet som är problemet, och inte situationen, sammanhanget 

eller omfattningen beteendet förekommer i (Karlsson, 2018; Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017).  

 Ross W. Greene (2004) menar att outvecklade eller icke färdigutvecklade färdigheter 

såsom förmåga till flexibilitet, att hantera olika  känslomässiga tillstånd eller förmågan att 

problemlösa är bidragande faktorer till uppkomsten av problemskapande beteende. Vidare 

menar Karlsson att (2018) att problemskapande beteende finns för att de uppfyller en 

funktion hos individen. I en pedagogisk verksamhet är det sämsta personalen kan göra i en 

situation som inbegriper problemskapande beteende att kräva att barnet ska sluta använda sig 

av en viss strategi som fyller en funktion för barnet utan att erbjuda barnet en annan strategi 

(Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017). Att det ställs för höga krav på barnens förståelse av 

sammanhang kan alltså vara ytterligare en orsak till problemskapande beteende (ibid).  

 

3.5 Sammanfattning 
Enligt skollagen (2010:800) ska barns och elevers utbildning vara utformad efter dess olika 

förutsättningar samt behov för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Av vad som framgår i styrdokument såsom i läroplanen för förskolan samt läroplanen 

för förskoleklass understryks vikten av att barnet skall kunna påverka sin egen utbildning på 

så sätt att det finns en strävan efter att varje barn ges möjlighet att utveckla förmågan att 

påverka sin situation och handla efter demokratiska principer, ett arbete som kräver att 

pedagoger i förskola och skola är väl insatta i de riktlinjer de har att förhålla sig till 

(Skolverket;2018; Skolverket; 2011). Utifrån den litteratur som studerats framgår även vikten 

av vilket perspektiv och förhållningssätt pedagogen intar i arbetet med att främja barns och 

elevers möjligheter till inflytande i den pedagogiska verksamheten (Arnér & Tellgren, 2006). 

Förmågan till perspektivtagande från den vuxne bidrar till att stärka barnets självbild 

(Öhman, 2006). Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) beskriver att genom användandet av 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande kan risken minska för att problemskapande 

beteende uppstår,  i och med en filosofi som bygger på en etik som tar hänsyn till individers 

olika förutsättningar (ibid). Vidare menar Greene (2004) att färdigheter som ännu inte är 



 
 

11 

färdigutvecklade såsom exempelvis att hantera olika  känslomässiga tillstånd, förmåga till 

flexibilitet eller förmågan att problemlösa är bidragande faktorer till uppkomsten av 

problemskapande beteende. Karlsson (2018) däremot menar att problemskapande beteende 

finns för att det uppfyller en funktion hos individen. 
 

 

4 Tidigare forskning 
I arbetet med att söka vetenskapliga artiklar och avhandlingar inför denna studie och dess 

valda ämnesområde, har jag via Örebro Universitetsbibliotek fått tillgång till ett flertal 

databaser, däribland EBSCO genom vilken jag sökt  artiklar och avhandlingar. För att kunna 

säkerställa att de artiklar och avhandlingar som valts var av vetenskaplig karaktär användes 

avgränsningen Peer reviewed. Nedan redogörs för tidigare forskning som rör, lågaffektivt 

bemötande, inflytande, problemskapande beteende, förebyggande förhållningssätt, Positivt 

Beteendestöd- PBS 

 

4.1 Teoretisk utgångspunkt  
I detta avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten för studien att presenteras, varpå jag 

valt att fokusera på begreppet relationell makt, då detta begrepp utgör en central del i 

möjliggörandet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande där relationen mellan barn och 

pedagog utgör en viktig aspekt samt där makten som pedagogerna besitter är oundviklig.  

 

4.1.2 Relationell makt 

Som tidigare nämnt i stycke 3.2 tenderar barn att underordnas vuxna utifrån att det inte finns 

någon tydlig definition av begreppen inflytande och delaktighet. Samtidigt är det den vuxnes 

ansvar att se till att barnens inflytande, delaktighet samt ansvar möjliggörs och upprätthålls 

(Arnér & Tellgren, 2006).  

Linda Palla (2011) tar upp begreppet relationell makt i sin avhandling vilket bygger 

på Foucaults tankar om att makt kan förstås som något som konstruerar vetande, kroppen, 

subjektiviteter och olika diskurser, vilket kan sammanfattas som något som praktiseras i 

föränderliga relationer (ibid). Vidare menar författaren att makt skapar vad som benämns vid 

möjlighetsbetingelser för det sociala, vilka exempelvis genom assimilering kan lägga grunden 

för goda fostrans- samt utvecklingsmöjligheter för barn och elever i förskola och skola.  
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 Vidare menar författaren att makten ger sig till synes genom hur de vuxna formulerar 

sig om barnen samt ger förslag till styrning och vägledning av utmanande beteende. 

Samtidigt tydliggör Arnér (2006)  i sin avhandling att finns två sätt att se på barns möjligheter 

till inflytande. På ett sätt handlar det om pedagogens förhållningssätt till att ge barn 

möjligheter till utrymme och dess möjlighet till att göra sin röst hörd. Däremot kan det också 

handla om barnets initiativ och ställningstagande till att utveckla och forma sina egna verktyg 

för att skapa inflytande (ibid). Vidare menar författaren att det är av betydelse att väcka 

frågan om barns rättigheter, då barn befinner sig underordnade vuxna och på så vis inte 
kan få något tydligt gensvar för dess egna inflytande på ett sätt som är självklart. Den barnsyn 

som ges uttryck för i FN:s Barnrättskonvention ger alltså en god fingervisning om och ger 

uttryck för att nya synsätt intas (Arnér, 2006).  

Det är lätt att makten ses som negativ många gånger och en effekt av makt kan leda 

till objektifiering av individer. Däremot kan makten genom att underkasta subjektet istället 

förstås som något positivt som skapar villkor för det sociala fältet, i detta fall förskolan. På så 

vis kan makten möjliggöra utveckling och lärande hos barnet (Palla, 2011). Följaktligen 

menar författaren på att makt konstrueras i förskolans uppdrag att forma en individ som 

genom att tillägna sig normer och gemensamma värderingar skall kunna bidra till vårt 

samhälle. Genom dessa konstruktioner av barnet och genom frågor som rör styrning, 

hantering och relationer formas även personalen (ibid).  

 

4.2 Problemskapande beteende - ett ifrågasatt begrepp 
Andy  McDonnell och Roy Deveau (2018) beskriver hur lågaffektivt bemötande har blivit allt 

vanligare förekommande när det gäller hur personal ska närma sig hanteringen av oroligt 

beteende. Samtidigt som Richard Hastings (2010) menar att granskning av personalens 

arbetssätt, dess relationer samt konceptuella utveckling av dessa områden är något 

försummad men är av detta skäl ett viktigt forskningsområde. Andrew McDonnell,  Michael 

McCreadie, Richard Mills, Roy Deveau, Regine Anker och Judy Hayden (2015) menar 

vidare att lågaffektivt bemötande som förhållningssätt utgår ifrån identifiering av faktorer 

som skulle kunna bidra till problemskapande beteende. Varpå deras forskning tyder på att om 

personalen arbetar med förebyggande åtgärder kan barn som är utagerande ges goda 

förutsättningar samt strategier att på så vis behålla sin självkontroll och samtidigt förhindra 

att problemskapande beteende uppstår.  
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Jeffery Chan, Samuel Arnold, Lynne Webber, Vivienne Riches, Trevor Parmenter och 

Roger Stancliffe (2012) beskriver i en vetenskaplig artikel att utmanade beteende även kallat 

problemskapande beteende ofta är förknippat med handlingsstrategier med utgångspunkt i att 

individen är bärare av de problem som uppvisas.  

Vidare menar författarna att dessa handlingsstrategier ofta leder till att framhäva 

stereotyper, kategoriseringar samt diagnostisk överskuggning, varpå författarna menar att 

termen “utmanade beteende” istället bör ersättas med “beteende av oro” för att på så vis 

belysa gensvaret från personalen istället för att påvisa de utmaningar de måste övervinna 

(Chan et.al. 2012). Författarna till denna artikel menar följaktligen att detta tillvägagångssätt 

ligger i linje med ramen för positivt beteende stöd, PBS samt mänskliga rättigheter (ibid). 

Dessvärre menar författarna att personer som av olika skäl uppvisar ett oroligt beteende 

endast får professionell hjälp då deras beteenden orsakar kris eller deras välbefinnande och 

livskvalitet hotas. Vidare hävdar författarna att vad som skulle vara mer effektivt är att istället 

förhindra att det går så långt att det uppstår beteenden som orsakar kris eller för den delen 

hotar individens välbefinnande (ibid). Detta skulle kunna undvikas genom medvetenhet kring 

affektsmitta. Studier inom neurofysiologisk forskning har påvisat att området motor cortex i 

hjärnan aktiveras och bildar aktivitetsmönster hos individer som uppmärksammar andra 

individers aktiviteter eller känslouttryck (Rizzolatti & Craighero, 2004). Skulle 

yrkesverksamma istället identifiera vad som orsakar en persons oroliga beteende skulle de 

exempelvis kunna se samband mellan personens beteende och miljön personen vistas i, följt 

av att de mest effektiva åtgärderna i dessa fall inbegriper behandling av exempelvis 

underskott i miljön, något som ligger i linje med ramen för PBS (ibid). 
 
4.3 Förskola och skola - den offentliga sektorn  
Både förskola och skola styrs av den offentliga sektorn, vilket betyder att dessa verksamheter 

styrs av såväl statligt fastställda läroplaner som av olika traditioner samt personliga 

ställningstaganden som görs av de pedagoger vilka arbetar med barn i såväl förskola som 

skola (Skolverket, 2018: Skolverket, 2011; Arnér, 2006). Vidare menar Bodil Rasmusson 

(2004) att det råder skillnad i hur lång utbildning och erfarenhet pedagoger har och som en 

konsekvens av detta skiftar även attityder och värderingar mellan pedagoger vilket troligtvis 

leder till att olika förhållningssätt gentemot barnen vidtas (ibid). Gemensamt för de 
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pedagoger som arbetar i förskola och skola är att deras yrkesuppgift som utifrån ett historiskt 

perspektiv handlar om att vägleda och fostra barn (ibid).  

 Läroplanen som det måldokument det är har sedan den infördes i förskolan 

möjliggjort studier inom praktiserandet av pedagogers uppdrag samt riktlinjer som står 

skrivna i detta måldokument, vilket även bör tydliggöras att det inte ska styra verksamheten i 

detalj (ibid). Arnér (2006) beskriver i sin avhandling hur läroplanen som sådan skall ge 

pedagoger en riktning i hur de skall bedriva sitt yrkesuppdrag i linje med läroplanens 

intentioner, varpå läroplanen består av två delar som utgör förskolans värdegrund och 

uppdrag samt förskolans mål och riktlinjer. Gemensamma för dessa två beståndsdelar av 

läroplanen för förskolan är innehållet om utveckling och lärande, normer och värden samt 

barns inflytande (ibid). Det pedagogiska arbetet med att möjliggöra att barn och elever i såväl 

förskola som skola kunna påverka sin utbildning i enlighet med läroplanerna, inbegriper ett 

pedagogiskt ansvar i att förbereda barnen och eleverna för just inflytande, delaktighet samt 

rättigheter och skyldigheter och det ansvar som följer som är av betydelse i ett demokratiskt 

samhälle (Arnér, 2006; Skolverket, 2018; Skolverket, 2011). 

I sin avhandling har Ann-Kristin Göhl-Muigai (2004) problematiserat just begreppet 

ansvar, som i förskolans styrdokument tenderar att förknippas som positivt i förhållande till 

den pedagogiska verksamheten. Vidare menar hon att ansvar banar vägen för självständighet, 

frihet och inflytande samt möjliggör insikter för vad demokrati skulle kunna innebära för 

barnen. Följaktligen menar hon att om det åligger personalen att fostra barnen till demokrati 

och att om det ska finnas någon mening i det måste personalen beakta och ta till vara på barns 

perspektiv (ibid).  

 

4.4 Begreppet inflytande  
I sin avhandling beskriver Harry Shier (2001) en modell som består av fem nivåer av hur  

man kan iaktta och ta till vara barns inflytande. Gemensamt för dessa nivåer är resonemanget 

kring hur individer samt organisationer kan engagera sig i olika inflytandeprocesser i olika 

utsträckning. Modellen som Shier (2001) beskriver består i nedanstående olika nivåer:  

1.  Att barn blir lyssnade till 

2. Att barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Att barns åsikter och synpunkter tas till vara 

4. Att barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Att barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande processer 
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Vidare beskriver Shier (2001) att dessa nivåer innefattar tre steg av engagemang, nämligen: 

öppningar, möjligheter samt skyldigheter (ibid). Varje nivå inbegriper öppningar, vilka 

handlar om att den vuxne är villig att arbeta på denna nivå, vilket i sin tur handlar om när en 

yrkesverksam väljer att engagera sig eller konstatera att hen tänker arbeta på ett specifikt sätt. 

I och med att det vid denna tidpunkt kanske inte finns någon annan möjlighet tillgänglig så 

utgör denna nivå enbart en öppning (ibid). Det andra steget i modellen står för möjligheter, 

vilka uppstår när de behov är uppfyllda som gör det möjligt för en professionell eller 

organisation att i praktiken arbeta på denna nivå. De behov som kan behöva uppfyllas kan 

exempelvis bestå i färdigheter och kunskap, resurser som i arbetstid, utveckling av nya 

arbetssätt eller andra sätt att kunna närma sig fastställda arbetsuppgifter. Följaktligen uppstår 

i den sista nivån, skyldigheter, vilka innebär att personalen eller organisationen kommit 

överens om en policy om att arbeta utifrån denna nivå. Därmed blir personalen skyldig att 

arbeta efter just denna nivå. Det sätts alltså i system att arbeta utifrån ett gemensamt 

arbetssätt, som möjliggör en viss grad av barns inflytande (ibid).  

 Denna modell menar författaren kan ses som ett konkret verktyg i praktiserande 

verksamheter såsom exempelvis förskola och skola, då den försöker belysa hur verksamheter 

kan få syn på dess egna förhållningssätt och arbete med barns inflytande, samt hur 

verksamhetens policy inverkar på detta arbete genoma att ställa frågor till sig själv. Samtidigt 

menar han att även om denna modell på de högre nivåerna tenderar att innefatta delad makt 

samt ansvar mellan barn och vuxna aldrig på något sätt proponerar för att barn ska forceras 

till att ta ett ansvar som de inte vill eller önskar, eller som inte motsvarar dess förståelse eller 

utveckling (ibid).  

 Resultatet i Karin Engdahls (2014) studie visar att både barn och pedagoger bidrar till 

en pedagogisk miljö med ett klimat där olika möten uppstår mellan såväl barn som mellan 

barn och pedagog. Samtidigt menar hon att ett positivt klimat bidrar med tillgänglighet för 

barnen då majoriteten av barnen kan styra olika kommunikationsstrategier, vilket blir 

fundamentalt för barnens utveckling och lärande. Däremot finns undantag vad gäller olika 

lekplatser som tyder på att vissa barn har svårare än andra att förstå sig på de spelregler som 

gäller i olika miljöer (ibid). Hennes tolkning av resultatet är att barnens engagemang i olika 

leksituationer samt i social interaktion med varandra mestadels uppfattas som positivt av 

personalen, men att vad som uppfattas som inflytande över sin egen situation och tillvaro, är 

när barnen tar sig rätten till inflytande i form av självbestämmande över sin egen lek (ibid).  
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4.5 Sammanfattning 

Forskning kring lågaffektivt bemötande och barns inflytande i förskolan har båda en 

gemensam förebyggande och inkluderande inriktning. Arnér (2006) beskriver att finns två 

sätt att se på barns möjligheter till inflytande. På ett sätt handlar det om pedagogens 

förhållningssätt till att ge barn möjligheter till utrymme och dess möjlighet till att göra sin 

röst hörd. Däremot kan det också handla om barnets initiativ och ställningstagande till att 

utveckla och forma sina egna verktyg för att skapa inflytande. McDonnell et al (2015) 

beskriver lågaffektivt bemötande som ett förebyggande förhållningssätt, varpå den vuxne 

ansvarar för att reflektera över hur sitt eget bemötande kan påverka andras agerande och  

reaktioner. Genom att den vuxne tillskrivs ansvaret att fostra barnen till demokrati menar 

Göhl-Muigai (2004) och att om det ska finnas någon mening i det måste personalen beakta 

och ta till vara på barns perspektiv. Likaså framhåller Shier (2001) i sin forskning att 

personalen blir skyldig att arbeta efter just denna  barnets nivå. Det sätts alltså i system att 

arbeta utifrån ett gemensamt arbetssätt, som möjliggör en viss grad av barns inflytande.  
 

 

5 Metod 
I detta avsnitt följer en redogörelse för kvalitativ forskningsansats, urval, genomförande, 

datainsamlingsmetod följt av tillförlitlighet och pålitlighet, forskningsetiska överväganden 

samt kvalitativ analys.  

 

5.1 Kvalitativ forskningsansats 

Då denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare verksamma i förskola samt 

förskoleklass arbetar med lågaffektivt bemötande, och hur förhållningssättet lågaffektivt 

bemötande enligt förskollärarna påverkar barns möjligheter till inflytande, ansågs den 

kvalitativa ansatsen vara lämplig (Bryman, 2013). Utifrån det fenomen som avses att 

undersökas kan intervjuaren genom kvalitativa intervjuer erhålla informanternas upplevelser, 

erfarenheter  samt perspektiv. Vidare menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) att 

intervjuer skapar möjlighet för den som intervjuas att skapa sig en ökad förståelse för det 

avsedda ämnesområdet genom att förmedla de egna upplevelserna och erfarenheterna, 

samtidigt som informanterna ges möjlighet att med egna ord beskriva fenomenet som avses 
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undersökas då det inom den kvalitativa forskningsansatsen är av stor betydelse att forskaren 

åsidosätter all tidigare förkunskap inom ämnet. En tematiserad intervju bygger på att 

intervjufrågorna formuleras utifrån det tänkta forskningsområdet och genom att intervjuaren 

ställer öppna frågor skapar det möjlighet till att följdfrågor ställs som i sin tur kan bidra till 

ökad förståelse för informanternas yttranden om fenomenet som avses undersökas (ibid).  

 

5.2 Urval 
I urvalet ingår fem informanter som representerar yrkeskategorin verksamma förskollärare i 

förskoleverksamhet samt i förskoleklass. Jag har valt att bara intervjua förskollärare då jag 

tycker det känns relevant kopplat till min kommande yrkesroll som just förskollärare efter 

avlagd examen. Deltagarna kommer från X antal kommuner i mellersta Sverige och urvalet 

ska representera en spridning av förskollärares arbete med lågaffektivt bemötande, med 

förbehåll för att resultatet inte kommer kunna att generaliseras. Valet av förskolor samt 

grundskolor har i första hand gjorts genom ett strategiskt urval. Jag utgick ifrån X antal 

kommuner och tittade på förskolor samt skolors hemsidor om vilka arbetade med lågaffektivt 

bemötande, sedan kontaktade jag respektive verksamhet utifrån det. Genom spridningen av 

urvalet kan såväl utbildning och erfarenhet hos informanterna bidra till variation och nyanser 

i resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.3 Genomförande 
Innan genomförande av intervjuerna har tillstånd för dessa inhämtats från såväl 

förskolechefer, rektorer samt  yrkesverksamma i förskoleverksamhet och 

grundskoleverksamhet. Enligt Bryman (2013) är det huvudmannen alltså förskolechefen eller 

rektorn som är medskapare till att forskaren får träda in i verksamheten för forskningssyfte.  

Ett missivbrev skickades ut innan intervjutillfällen med information om studiens 

syfte, tillfrågan om samtycke samt information om att de forskningsetiska principerna i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Känsliga uppgifter som rör informanter eller skola 

kommer på så vis att vara konfidentiella (ibid). Vidare har intervjuerna förberetts genom 

utformandet av en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2013). 

Intervjufrågorna omformades ett flertal gånger för att säkerställa intervjufrågornas relevans 

och begriplighet för att i bästa mån svara mot studiens syfte. Intervjuerna följde sedan 

fortlöpande en och en, och intervjuerna spelades in med hjälp av mp3 som erhållits av Örebro 

Universitet för att intervjuaren vid transkribering och analys av data ges bästa möjlighet att 
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beakta informanternas skildringar av det beskrivna fenomenet. Intervjuerna varade i ca 30 

minuter vardera, därefter genomarbetas de insamlade data genom kategoriseringar av 

datamaterialet, varpå olika teman trädde fram. De data som har samlats in under studiens 

gång har förvarats i säkerhet på en extern hårddisk, som varit inlåst då den inte använts för att 

undvika att någon obehörig ska kunna få tillgång till materialet. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod 
Med denna studie ville jag undersöka förskollärares uppfattning om vad förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande innebär och hur det praktiseras i förskolan samt förskoleklass följt av 

om och hur förskollärare upplever att det lågaffektiva bemötandet tenderar att inverka på 

barns möjlighet till inflytande. För att kunna besvarar dessa frågeställningar valdes en 

kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Jag övervägde även att genomföra 

observationer men med tanke på studiens pålitlighet, varpå jag kände att om jag genomför 

observationer kan komma att påverka deltagarna vilket skulle kunna ha en negativ inverkan 

på resultatet. Samtidigt valdes observationerna bort på grund av tidsbrist. Jag har valt att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer varpå Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

semistrukturerade intervjuer är en användbar intervjumetod då forskaren vill belysa teman 

samt fenomen, genom vilka informanten framhåller sina upplevelser, erfarenheter  samt 

perspektiv kring det valda fenomenet. Därför valde jag att genomföra intervjuerna en och en 

med informanterna, detta för att inte deltagarna skall kunna påverka varandras svar (ibid). 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att forskaren själv kan bestämma i vilken följd 

intervjufrågorna ska ställas. Intervjufrågorna som använts i denna studie har konstruerats till 

en intervjuguide (se bilaga 1) som består i olika kategorier för att underlätta för mig som  

intervjuar. Frågorna är formulerade samt baserade på inledande frågor samt 

uppföljningsfrågor varpå alla frågor är öppna vilket skapar möjlighet till att följdfrågorna som 

ställdes i sin tur skulle kunna bidra till ökad förståelse för informanternas yttranden om 

fenomenet som avsågs undersökas (ibid). Följaktligen har intervjuerna spelats in varpå de 

inspelade materialet kan spelas upp i efterhand för att underlätta vid transkribering och 

analysarbete (Kvale & Brinkmann, 2014; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Intervjumaterialet motsvara fem intervjuer gånger 30 minuter och utgör ett transkriberings- 

material om 40 sidor. 
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5.5 Tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet  
Inom vetenskaplig forskning är det viktigt att forskaren strävar efter hög kvalitet på dess 

empiriska material, varpå tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet är tre centrala begrepp 

som forskaren bör ta ställning till (Bryman, 2018). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och 

Alan Bryman (2013) avses med tillförlitlighet forskarens ansvar att kritiskt granska och 

kontrollera studiens resultat, samtidigt som det kan mäta om metoden undersöker det avsedda 

fenomenet. Resultatet av att i detta fall använda öppna intervjufrågor har bidragit till att jag  

kunnat ta del av informanternas upplevelser, erfarenheter samt perspektiv kring vad 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande innebär och hur det praktiseras i förskolan samt 

förskoleklass följt av om och hur förskollärare upplever att det lågaffektiva bemötandet 

tenderar att inverka på barns möjlighet till inflytande.  

 Jag har i denna studie valt att använda en och samma intervjuguide till alla 

deltaganden varpå noggrann genomarbetning av intervjufrågorna gjorts för att inte 

informanterna ska känna sig styrda av frågorna. Detta för att skapa en så hög trovärdighet 

som möjligt. Samtidigt är det svårt att trots objektivitet inte påverka informanternas utsagor 

då de kan påverkas av såväl studiens syfte, min närvaro. Därav finns alltid risker med att 

informanterna delger mig information om hur de tycker att verksamheten borde fungera 

snarare än hur den fungerar egentligen. Hade jag däremot använt mig av observationer som 

datainsamlingsmetod hade studien haft en låg tillförlitlighet jämfört med att genomföra 

intervjuer en och en. Ett annat centralt begrepp inom forskning är pålitlighet. Med detta 

begrepp avses att resultatet är tillförlitligt och att samma resultat kan uppnås vid andra 

tillfällen genom överförbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2013). I och med att 

denna studie syftar till att undersöka yrkesverksamma förskollärare i den praktik som de i 

nuläget är verksamma i finns inga garantier för att samma resultat skulle kunna uppnås vid 

senare tillfälle därför väger pålitligheten tyngre i denna studie.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
En viktig utgångspunkt i genomförandet av denna studie var att noga överväga olika etiska 

aspekter (Vetenskapsrådet, 2017; Kvale & Brinkmann, 2009). För att följa 

informationskravet har deltagarna i denna studie informerats om studiens syfte och i 

konformitet med samtyckeskravet har deltagarna informerats om att deltagande är frivilligt 

och att de kan avbryta sin medverkan i studien när så önskas (ibid). Genom att deltagarna 

avidentifierades så långt som möjligt i studien följdes även konfidentialitetskravet. Det skall 



 
 

20 

inte gå att utläsa på vilken förskola, skola eller i vilken stad studien är genomförd på (ibid). 

Slutligen efterföljer nyttjandekravet som inbegriper att deltagarna informerades om att de 

data som samlas in genom intervjuer enbart kommer att användas i syfte för denna uppsats 

och då uppsatsen är godkänd kommer det inspelade materialet att raderas.  

Vidare har jag i den mån det går för att följa Vetenskapsrådets krav gällande 

konfidentialitet, använt mig av strategiskt  urval, de yrkesverksamma personer som har 

intervjuats arbetar alla utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande och deltagarna har 

sökts i olika kommuner i mellersta Sverige.  

 

5.7 Kvalitativ analys 
Efter att intervjuerna genomförts följde ett gediget arbetet med att transkribera det insamlade 

datamaterialet. Det inspelade materialet omarbetades till skriftlig text varpå jag var tvungen att 

göra vissa bedömningar kring gester samt röstläge då dessa bitar genom transkribering tenderar 

att falla bort (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter att noggrant ha lyssnat igenom 

ljudinspelningarna ett flertal gånger kunde datan i sin tur transkriberas ned på papper ord för 

ord, vilket resulterade i 40 sidor skriven text. Därefter påbörjades arbetet med att försöka utläsa 

olika likheter och skillnader, varpå dessa visade sig skapligt tidigt. Då likheter och skillnader 

syntes påbörjade jag arbetet med att klippa ut dessa och förvarade dessa i olika 

färgkombinationer som utgjordes av post-it-lappar för vidare bearbetning, genom vilken jag 

kunde sätta etiketter på ytterligare och mer distinkta mönster och kategorier. Följaktligen 

genom noggrann analys kunde jag slutligen se tydliga teman som kom att utgöra resultatet.  
 

 

6 Resultat 

I detta kapitel kommer studiens essens, resultat att presenteras, med andra ord det mest 

centrala för studiens innehåll. Resultatet presenteras i form av såväl löpande text som genom 

citat under de slutgiltiga kategorierna vilka redovisas nedan. 
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6.1 Lågaffektivt bemötande - ett verktyg till att barn ska känna att de lyckas  
Informanterna belyser alla vikten av det lågaffektiva bemötandet som ett pedagogiskt verktyg 

för att på bästa sätt ge barnen möjligheter till att de skall känna att de lyckas i sin vardag. Det 

finns en gemensam syn på vad lågaffektivt bemötande innebär och hur det bör se ut i 

praktiska handlingar samtidigt som olika förhållningssätt vidtas. Enligt informanterna är 

lågaffektivt bemötande ett förhållningssätt som bygger på empati och som handlar om att 

skapa förståelse för vad som utgör svårigheter i kontexten runt omkring. En vanlig 

uppfattning är att förhållningssättet lågaffektivt bemötande alltjämt används i arbetet med 

barn som av olika anledningar har svårt att hantera sin affekt eller som skulle ha någon 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

 

“Ja, det första jag tänker på när jag hör det ordet då tänker jag ju på barn som har svårt 

att hantera sin frustration och barn som lätt går upp i affekt och liksom skriker, kanske 

får ett utbrott, eller som har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”. 

 

En annan informant beskriver lågaffektivt bemötande som ett förhållningssätt hon använder 

sig av då det exempelvis handlar om att ge extra stöd såsom att hjälpa ett barn att hantera sitt 

humör eller sina känslor då de ibland går över styr. Hon menar då att hon tänker mer på hur 

hon förhåller sig till barnet och menar vidare på att hon är mer noggrann med att utvärdera 

sig själv efter händelsen. Exempelvis genom att vara mycket självreflekterande och försöka 

se till vad var det som hände och hur miljön såg ut runt omkring? Detta för att i förebyggande 

syfte för barnets skull se till att samma situation inte skall uppstå igen.  

 

“Det innebär att jag på ett sånt lugnt, empatiskt och bra sätt som möjligt ska hjälpa 

barnet att hantera sin situation och vardag så, om barnet är ledsamt eller argt eller så, 

så för det måste man ju få bli så visa sina känslor och prova de känslorna, då är det 

upp till mig att leda in barnet så smidigt som möjligt i att kunna hantera de känslorna 

så”.  

 

Det lågaffektiva bemötandet skapar alltså en ökad förståelse för barn och elevers förmågor 

och färdigheter som de inte hunnit eller getts förutsättningar till att utveckla. 
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6.1.2 Självgranskning och affektsmitta                                                                                         

Inom denna kategori belyser informanterna vikten av att kunna granska och reflektera över 

det egna beteendet för att på så vis skapa förutsättningar för hur det egna beteendet i sin tur 

kan komma att påverka barnets agerande och mående. Utsagorna visar på vikten av att vara 

lyhörd för affektsmitta, varpå en informant menar att vissa barn blir krampartade om man 

kommer för nära dem och om man försöker få kroppskontakt. Vidare menar pedagogen att 

det är en konst att lämna barnet ifred samtidigt som barnet behöver känna att man finns där. 

Pedagogen belyser vikten av att aldrig vara hårdhänt eller lyfta upp barnet hastigt, utan det är 

ju mjuka rörelser som gäller, så som man själv vill bli tagen i.  

“jag behöver ju inte bemöta honom med en ilska som han liksom redan besitter, utan 

jag bara bemöter honom med ett lugn men ändå säger att du får vara arg men jag vill 

inte att du slår mig så. “ 

 

Vidare understryker denna pedagog vikten av en lyhörd pedagogik där barnets behov sätts i 

centrum. Det finns en medvetenhet kring att varje enskilt barn har sina specifika behov som i 

sin tur kräver individanpassade tillvägagångssätt, samtidigt som de individanpassade 

tillvägagångssätten många gånger gynnar såväl pedagoger som andra barn i verksamheten. 

 

“ett barn som jag hade som hade mycket ilska i sig fick ha sitt frirum inne på våran 

toalett och då löste vi det så att vi ställde in en madrass och när han kände att han var 

jättearg då gick han in där och boxades lite på den där”  

 

Ovanstående citat framhåller att pedagogers vägledning samt lyhördhet kan spela en central 

roll i barnets utveckling samt barnets möjligheter till att få en fungerande vardag i förskolan 

och skolan. Vidare menar informanten på att pedagogerna aldrig lämnade barnet ensamt i 

situationen som beskrivs utifrån ovanstående citat. Pedagogerna gav alltså detta barn en ny 

strategi att hantera sin ilska på, istället för att bemöta tillbaka med ilska. Pedagogerna ser till 

omständigheterna runt omkring barnet och arbetar utifrån hur de kan hjälpa det här barnet att 

hantera sin ilska på bästa sätt så att ingen kommer till skada.  

Enligt informanternas beskrivningar visar lågaffektivt bemötande i de flesta fall på att 

det är ett arbete som kräver tid och eftertanke, varpå informanterna menar att detta arbetssätt 



 
 

23 

möjliggör en lugn, trygg lärmiljö, där barnet ges goda förutsättningar till att behålla 

självkontrollen.  

   

“Jo men säg så här då, arbetssättet i sig gör ju att det blir mycket lugnare, ja menar det 

blir ju lugnare för alla och framför allt för det här barnet som hamnar i affekt, det får 

ju det att må bättre, ja menar det påverkar ju allt egentligen, stämningen i gruppen det 

påverkar det enskilda barnets inlärningsförmåga för går det och har ständiga utbrott 

under en dag vad blir det för möjligheter till lek och inlärning då? “ 

 

Vidare understryker några informanter att ett lågaffektivt bemötande också utgör ett 

andningshål för vissa barn varpå de menar att om man hela tiden är i konflikt med såväl andra 

barn som vuxna så kan det uppfattas som ett misslyckande i sig. Ett arbete som kräver både 

tid och eftertänksamhet. De svårigheter som informanterna ser och som skiljer sig i det 

lågaffektiv bemötandet har att göra med om de arbetar i förskolan eller i förskoleklass. Varpå 

förskollärarna som är verksamma i förskolan menar att arbetet förmodligen ser annorlunda ut 

med äldre barn medan förskollärarna verksamma i förskoleklass menar att arbetet 

förmodligen ser annorlunda ut med yngre barn.  

 
“De barnen jag har jobbat med har ju varit så pass små, jag kan tänka mig att det 

kanske blir något annat när man jobbar i skola med äldre barn och så vidare. Då kan 

man ju ställa andra krav på barnen utifrån mognadsgrad” 

Enligt informanternas beskrivningar är en viktig aspekt i det lågaffektiva förhållningssättet att 

utgå ifrån barnets förmågor. En förskollärare verksam i förskoleklass beskriver vikten av att 

anpassa bemötande och kraven efter just barnets förmåga. Det är inte alltid pedagogen kan 

ställa samma krav på barn som är lika gamla utan det handlar om att se varje enskilt barns 

behov.  

“Ofta, det kan ju ha och göra med ålder men inte alltid, det kan ju vara en del äldre 

barn som har det svårare än en del yngre så att säga så inte per automatik ålder och 

mognad men det handlar ju om att lära känna barnet”.  

6.1.3 Kompetens                                                                                                        
I denna del belyser informanterna vikten av kompetens i arbete med lågaffektivt bemötande 

och inte minst i arbete med problemskapande beteenden. Vidare understryker alla 
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informanter vikten av utbildning och fortbildning som en bidragande faktor för att på bästa 

möjliga sätt kunna möta barns olika behov. I arbetet med lågaffektivt bemötande lyfter 

informanterna deras barnsyn som en viktig komponent i arbetslaget. Informanterna menar att 

utbildningsnivån faktiskt påverkar vilken barnsyn som vidtas, något som kan leda till  

variationer i barns möjligheter till inlärning och utveckling, samt dess möjligheter till 

inflytande.   

“Ju mer kunskap och ju längre du har jobbat och ju mer du har läst så märker man ju 

att det är ju inte alltid det bästa sättet att bli provocerad så, utan det bästa sättet är ju 

att bemöta med ett lugn” 

En informant yrkesverksam i förskolan tillägger att barnsynen utgör en viktig aspekt i det 

lågaffektiva bemötandet, och syftar på situationer då barn exempelvis får två olika svar från 

två olika pedagoger. “Ja det tydligaste man kan se det är ju att barnen går till den pedagog 

som oftast lyssnar och hjälper dem. Så är det ju, jag vet att går jag till den kanske jag får ett 

nej,men går jag till den ah det kan ju bli ett ja om det inte blir ett nej där också beroende på 

situationen. Sannolikheten är dock större att barnet går till den pedagogen som hen blir 

lyssnad till vilket i slutändan påverkar lärandesituationerna.  

6.1.4 Specialpedagogiskt stöd                                                                                                       

I relation till pedagogernas kompetens framhåller informanterna den specialpedagogiska 

kompetensen som viktig om än den blir bidragande så sent som när  personalen känner att de 

testat allt för att kunna ge flera eller ett visst barn de särskilda stöd de behöver men inte 

lyckats. Innan de kontaktar specialpedagog försöker de utgå ifrån pedagogernas tidigare 

erfarenheter, samt det material som finns på avdelning för att kunna förändra miljöer för att 

gynna alla barns utveckling och lärande utifrån deras specifika behov.   

“...det finns inte så mycket mer att få,  nää, jag menar vi har jobbat ihop i 25 år så man 

har hört de här sakerna, det är liksom bara nya ord för något som man redan har gjort” 

Vidare menar en av informanterna att de har kunnat kontakta specialpedagog och 

skolpsykolog när de känner att de har velat ha tips och råd i förväg istället för att höra av sig 

när de känner att de gjort allt de kunnat. Även i från ledningens sida har de flesta pedagoger 

fått gå fortbildningskurser och bland dem ICPD (International Child Development 

Programme) men pedagogerna önskar att detta följs upp mer systematiskt.  
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“ ICDP har vi ju gått, lite att nu ska alla gå det här, och då har ju alla i arbetslaget 

gjort det, men sen har ingen följt upp” 

6.2 Relationer, självkänsla och dess betydelse för barns inflytande                       
I arbetet med lågaffektivt bemötande belyser informanterna vikten av att se till det enskilda 

barnets behov och dess förmågor, och för att kunna gör det på bästa möjliga sätt värderar 

pedagogerna relationen mellan just barn och pedagog högt. Informanterna menar att 

relationen har en avgörande betydelse i arbete med barn som har det lite extra tufft i vardagen 

och som lätt hamnar i konfliktfyllda situationer. En av informanterna uttrycker att hon genom 

att ha jobbat upp en god relation till barnet och genom ett lågaffektivt bemötande kan 

förebygga att dessa situationer uppstår. På samma sätt framgår i beskrivningarna att genom 

att den vuxne har en god relation till barnet har denne en känsla för om det blir på ett visst 

sätt kommer han eller hon att bli jättearg eller ledsen men om jag gör på det här sättet, 

kringgår det eller avleder kan det undvikas. 

“... och så många utbrott som möjligt ska man väl undvika tänker jag, för jag tänker 

att det är väl inte bra för någon människa inte vuxna heller att hålla på och vara 

mycket frustrerad och hålla på och få mycket utbrott eller aggression eller att man är 

sorgsen eller ledsen”.  

Vidare menar informanten att det ingår i livet att bli arg och att känna frustration men att när 

det gäller barn som har svårigheter med att hantera sina känslor är det ytterst viktigt att kunna 

hjälpa dessa barn att lära känna sina känslor för att skapa en så god livskvalitet som möjligt. 

Ytterligare en förskollärare understryker hur viktigt det är att vara lyhörd för barnet, visa 

intresse för att i sin tur kunna bygga relationer, varpå dessa lärare också lyckas närma sig 

barnen och på så vis kan hjälpa dem att få en trygg och fungerande vardag.  

“på de avdelningar där jag kan se att det jobbar pedagoger som har det här  

förhållningssättet ända ut i fingertopparna, där skulle jag ju säga att barnen är mer  

glada och öppna för andra människor, har en mer trygghet i sig själva att de vet att de 

kan bli arga de kan bli ledsna, de får skratta de får springa och det är ingen som 

kommer och rycker dem i armen eller höjer sin röst på dem” 

 

Av utsagorna att utläsa spelar relationsskapandet mellan pedagog och barn en avgörande roll, 

då informanterna är eniga om att genom ett lågaffektivt förhållningssätt och med nyfikenhet 
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och intresse för att skapa goda relationer ger barnen förutsättningar att i den mån det går 

undvika misslyckande. Möjliggör pedagogen att barnet slipper uppleva ständiga 

misslyckanden så ökar barnets självkänsla och kan på så vis påverka barnets utveckling och 

lärande.  

 

“...hur pedagoger hanterar sitt eget bemötande av barnet påverkar barnet känsla av att 

det känner sig själv och de vuxna runt omkring litar på att barnet klarar av att göra det 

här.” 
Följaktligen menar informanterna att om de bemöter barn lågaffektivt, då är de automatiskt 

inlyssnande och lyhörda inför vad barnet vill och kan samt håller på och lär sig. På så vis 

menar förskollärarna oavsett om de arbetar i förskolan eller i förskoleklass att de ger barnen 

möjligheten att ha inflytande över sin vardag.  

6.5 Miljöns betydelse                                                                                          
Enligt informanternas beskrivningar medverkar det lågaffektiva bemötandet till att skapa en 

god lärmiljö för barnen i såväl förskolan som i förskoleklass. Något som i positiv bemärkning 

skapar bättre förutsättningar för utveckling och lärande hos barnen oavsett utagerande eller 

inte.  

“Jo men säg så här då, arbetssättet i sig gör ju att det blir mycket lugnare, ja menar det 

blir ju lugnare för alla och framför allt för det här barnet som lätt hamnar i affekt” 

 

Flera informanter menar att det lågaffektiva bemötandet påverkar allt egentligen, stämningen 

i gruppen och det enskilda barnets inlärningsförmåga varpå de menar att om ett barn har 

ständiga utbrott under en dag, vilka möjligheter till lek och inlärning då finns då?  

Samtidigt kräver detta ett gemensamt synsätt, strukturer och rutiner utgör därför en 

stor del i att skapa en trygg miljö för barnen. Informanterna är eniga om att tydliga ramar och 

strukturer för den pedagogiska verksamheten bidrar till  att främja arbetet för de barn som 

agerar utåt.  

 

“Ja de vet vad som gäller utifrån gemensamma riktlinjer så utifrån det de får större 

och större ansvar att göra saker, men det är inte bara att de ska ha hur mycket 

inflytande som helst. - Det tror jag inte det är bra heller liksom.” 
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En förskollärare yrkesverksam i förskoleklass menar att det lågaffektiva bemötandet samt 

rutiner och struktur bidrar till hur väl barnet klarar av sin dag i verksamheten, och lyfter då 

vikten av att barnet känner till vad som förväntas av både lärare och vilka förväntningar hen 

kan ha på andra. Något som gynnar barnets självkänsla och därmed påverka möjligheterna till 

inflytande över sin egen utbildning. Följaktligen menar flera informanter att de genom 

utvärdering och självgranskning kan säkerställa en hög kvalitet på det arbete de utför. 

 

“Det är viktigt att vi utvärderar oss själva genom att ställa sig frågor såsom, vad var 

det som hände? hur såg miljön ut? hur kan vi förändra saker och ting för det här 

barnet så att samma situation inte uppstår igen?” 

 

 

7 Resultatanalys  
I detta avsnitt följer en analys av resultatet där jag valt att fokusera på kontextens- samt 

förväntningar och olika förhållningssätts betydelse för om och hur lågaffektivt bemötande 

tenderar att utgöra möjligheter eller hinder för barns möjligheter till inflytande i förskolan.  

 

7.1 Kontextens betydelse  
Chan et.al (2012) uttrycker i en vetenskaplig artikel att utmanade beteedne även kallat 

problemskapande beteende ofta är förknippat med handlingsstrategier med utgångspunkt i att 

individen är bärare av de problem som uppvisas. Den aktuella studien däremot visar på att 

förhållningssätt, bemötande från pedagogernas sida samt lärmiljön är faktorer som spelar stor 

roll i att minska problemskapande beteende.  

Informanterna uttrycker att krav och förväntningar är viktiga aspekter i arbetet med 

lågaffektivt bemötande. Inte minst då utsagorna visar på att pedagogerna är de i 

sammanhanget som har störst möjlighet att kunna förändra ett beteende som anses vara 

problemskapande (Hejlskov Elvén 2012). Att dessutom benämna vid problemskapande 

beteende istället för problembeteende understryker vikten av att man måste definiera vem det 

är som egentligen upplever beteendet som ett problem.  

Informanterna uttrycker att en god och välplanerad lärmiljö ger barnet tydlig 

information om vad som förväntas samtidigt som pedagogerna i sin tur har större kontroll 
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över den pedagogiska verksamhetens innehåll. Detta bidrar till att skapa trygghet och 

sammanhang för de barn som av olika skäl har ett utagerande beteende.  

Samtidigt menar Greene (2004) att outvecklade eller icke färdigutvecklade färdigheter 

såsom förmåga till flexibilitet, att hantera olika  känslomässiga tillstånd eller förmågan att 

problemlösa är bidragande faktorer till uppkomsten av problemskapande beteende. Karlsson 

(2018) och Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) menar att det inte är sällan som barnet själv ser 

det som en lösning snarare än ett problem för att de uppfyller en funktion hos individen. 

Däremot kan pedagogen ofta uppleva det som ett problem, varpå författarna menar att det är 

just pedagogen som är bäst lämpad att ansvara för att just förändra dessa beteenden.  

Vidar menar Chan et.al (2012) att personer som uppvisar problemskapande beteende 

endast får professionell hjälp då deras beteende orsakar kris eller påverkar deras livskvalitet 

negativt något som kan relateras till informanternas beskrivning av specialpedagogiska stöd 

de har tillgång till. De har alla haft kontakt med specialpedagoger som varit inkopplade i 

arbete med barn som exempelvis har mycket utagerande beteende även kallat 

problemskapande beteende eller barn som haft neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Informanterna beskriver att specialpedagogen endast blivit inkopplad då de känner att de har 

testat de flesta metoder och inte längre vet hur de ska gå tillväga för att ge barn det stöd hen 

behöver, och då har det gått ganska långt enligt dem. Chan et.al (2012) hävdar i dessa 

situationer att vad som skulle vara mer effektivt är att istället förhindra att det går så långt att 

det uppstår beteenden som orsakar kris eller för den delen hotar individens välbefinnande. 

Genom kartläggning av vad som orsakar en persons oroliga, utagerande beteende skulle 

exempelvis samband mellan miljön och beteendet kunna påvisas. Detta följt av att de mest 

effektiva åtgärderna i dessa fall inbegriper behandling av exempelvis underskott i miljön, och 

ligger i linje med ramen för PBS (Chan et.al, 2012; Karlsson, 2018).  

Utsagorna tyder på att rutiner bidrar till att skapa förutsägbarhet i vardagen vilket i sin 

tur bidrar till trygghet för barnen. För att kunna avgöra vad som förväntas i olika kontexter 

behöver barnen ges stöd i att finna hållbara strategier för att kunna hantera växlingar mellan 

såväl kontinuitet som variationer. Hejlskov Elvén (2012) menar att barn genom 

kravanpassning ges möjlighet att träna på vad som krävs i olika kontexter. Likaså menar 

informanterna att genom att arbeta fram en tydlig struktur och tydliga rutiner så hjälper det 

barnen att bli trygga i sig själva samt i gruppen. När de väl är det och har landat i sig själva 

kan de öppna upp och exempelvis se varandra, leken, möjligheter och då upplever 
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informanterna att barnen har stor möjlighet att påverka själva vad de vill göra. Vilket för det 

lågaffektiva bemötandet samman med barns möjligheter till inflytande över sin vardag.  

Följande menar Engdahl (2014) att både barn och pedagoger bidrar till en pedagogisk 

miljö med ett klimat där olika möten uppstår mellan såväl barn som mellan barn och 

pedagog. Vidare menar författaren att barnens engagemang i olika leksituationer samt i social 

interaktion med varandra mestadels uppfattas som positivt av personalen, men att vad som 

uppfattas som inflytande över sin egen situation och tillvaro, är när barnen tar sig rätten till 

inflytande i form av självbestämmande över sin egen lek (ibid).  

Vad informanterna ger uttryck för är att det lågaffektiva bemötandet är ett långsiktigt 

arbete vars syfte är att genom samspel med barnet träna färdigheter för att kunna hantera de 

kontexter de möter i sin vardag vilket blir fundamentalt för barnens utveckling och lärande.  

 

7.2 Självgranskning och självkontroll 
Att som pedagog vara självkritisk till sitt eget förhållningssätt skulle kunna beskrivas vara 

nödvändigt, då vuxna tenderar att påverka barn utifrån tidigare erfarenheter. Likaså kan det 

som pedagog vara svårt att hantera sina egna känslor ibland. Hejlskov Elvén och Edfelt 

(2017) beskriver hur känslor, affekter smittar, och ibland urartar situationer i förskola och 

skola just på grund av vuxnas känslor. För de flesta barn inverkar inte andras personers 

affekter i så hög utsträckning, medan det för vissa barn kan innebära svårigheter att möta 

samt urskilja affekter och känsloyttringar (ibid). För barn inom autismspektrat kan det handla 

om bristande förmåga att avgöra om känslorna tillhör en själv eller om de emotioner som 

förekommer i den omgivande miljön tillhör andra individer (Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 

2012). I dessa situationer krävs självkontroll, pedagogens känslor får inte på något sätt 

påverka deras professionella  arbete i  vilket de ansvarar för barns välmående och lärande 

(ibid). Vidare menar författarna att för att undvika att pedagogernas egna känslor ibland tar 

över, krävs beredskap för hur de skall hantera en sådan situation (Hejlskov Elvén & Edfelt, 

2017; Öhman, 2006).  

Resultatet visar på vikten av att tänka på att utvärdera sig själv efter en problemfylld 

händelse, genom att till exempel vara självreflekterande och se till hur situationen runt 

omkring har sett ut. Vad var det som hände, hur såg miljön ut och hur kan vi hjälpa det här 

barnet så att inte samma situation uppstår igen. Informanterna ger uttryck för att vissa barn 

som inte lyckas leva upp till de förväntningar som ställs på samspelet i dess omgivning ofta 

leder till misslyckanden genom vilka konsekvenserna blir att barnet får svårigheter med 
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affektreglering samt en förlorad självkontroll. Öhman (2006) och Arnér och Tellgren (2006) 

menar att pedagogen ansvarar för hur relationen mellan barn och pedagog byggs upp, samt 

vilken självbild barnet får av sig själv i interaktion med pedagogen. Studiens resultat visar att 

pedagogen genom att vara lyhörd och visa intresse för barnet bidrar till relationsskapande 

parterna emellan. Detta kan följaktligen relateras till Greene (2004) som menar att dessa 

förhållningssätt hos pedagogen ökar möjligheterna att få alla barn och elever att fungera i 

grupp, utifrån sina egna förutsättningar. 

 

7.2.1 Inflytande  

Vidare framträder i resultatet betydelsefulla faktorer kring pedagogernas arbete med barns 

inflytande, genom att pedagogernas grundarbete med att skapa goda relationer samt att vara 

lyhörda för barnens behov och önskemål betonas som betydelsefulla faktorer för huruvida 

alla barn ska ges möjligheter till inflytande i den pedagogiska verksamheten. I linje med 

Shier (2001) tyder detta arbetssätt på att självgranskning ligger till grund även här.  

Informanterna uttrycker att de måste arbeta upp en god relation till barnet så att barnet känner 

sig tryggt i sig själv och i gruppen, arbeta efter tydliga strukturer och rutiner för att ge barnet 

trygghet och det är inte förens då barnet kan känna självkontroll. Ett enligt pedagogerna 

måste för att barnet ska våga ha inflytande i den pedagogiska verksamheten. Shiers (2001) 

modell avser att belysa hur verksamheter kan få syn på deras egna förhållningssätt och arbete 

med barns inflytande, samt hur verksamhetens policy inverkar på detta arbete genom att ställa 

frågor till sig själv (ibid). Av resultatet att utläsa spelar det lågaffektiva bemötandet en central 

roll i att skapa möjligheter till att barn ges inflytande i sin vardag, varpå de kravanpassningar 

som kanske är nödvändiga för vissa barn och till stor nytta för många andra barn ställer stora 

krav på de yrkesverksamma i såväl förskola som i förskoleklass.  
 

 

8 Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens syfte,metod och resultat samtidigt som förslag ges till 

vidare studier inom fältet. Denna studie syftar till att undersöka förskollärares uppfattning om 

vad förhållningssättet lågaffektivt bemötande innebär och hur det praktiseras i förskolan samt 

förskoleklass. Vidare syftar denna studie till att undersöka om och hur förskollärare upplever 

att det lågaffektiva bemötandet tenderar att inverka på barns möjlighet till inflytande. 
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8.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt i stycke 5.4 är datainsamlingsmetoden för denna studie kvalitativ 

intervju, varpå denna metod ansågs lämplig utifrån såväl tidsaspekten som utifrån det 

fenomen som var avsett att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2013). Med 

utgångspunkt i att vilja undersöka andra människors upplevelser, erfarenheter samt 

beskrivningar ansågs denna metod lämplig varpå den framarbetade intervjuguiden bestående 

av öppna frågor som kompletterats med följdfrågor använts. Innan intervjuerna genomfördes 

hade jag en tanke om att låta skicka ut intervjufrågorna till deltagarna på förhand, varpå jag 

tänkte att det skulle underlätta för dem i sitt deltagande då tiden var begränsad. Vad som fick 

mig att inte skicka ut intervjufrågorna på förhand hade att göra med just möjligheter till 

studiens tillförlitlighet och pålitlighet. Hade jag skickat ut intervjufrågorna till deltagarna 

innan intervjutillfället hade de kunnat göra efterforskning kring det valda fenomenet vilket 

hade kunnat påverka resultatet negativt. 

Jag övervägde även att genomföra observationer utöver intervjuerna för att få en så 

tydlig bild som möjligt av det valda ämnet att studera. Varför jag beslutade att inte använda 

mig av observationer var även det på grund av studiens möjligheter till hög tillförlitlighet och 

pålitlighet. Genom observationer hade jag med egna ögon kunnat se hur arbetet med 

lågaffektivt bemötande samt barns inflytande praktiseras i de olika verksamheterna, samtidigt 

som det då finns risker med att personalen uppvisar vad det tror att jag vill se. Detta hade 

såklart kunnat ha en negativ inverkan på resultatet.  

Istället genomfördes intervjuer en och en i lugna och avskilda miljöer på 

informanternas arbetsplatser. Tanken var från början att genomföra intervjuerna på neutrala 

platser för att informanternas svar skulle påverkas så lite som möjligt av dess omgivning, 

däremot var det på informanternas begäran att få genomföra intervjuerna på arbetsplatserna, 

detta på grund av tidsbristen. Följaktligen menar Kvale och Brinkmann (2014) att det är av 

stor vikt att intervjuaren visar förståelse och intresse inför informanternas berättelser varför 

det kändes lämpligt att genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplatser med förståelse 

för att det är en miljö de känner sig trygga i. Den kvalitativa intervjun möjliggör att  kunskap 

om det valda fenomenet uppstår genom interaktion mellan informanten och intervjuaren, en 

process som kräver såväl lyhördhet som ett relationellt förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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8.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer centrala delar av studiens resultat att diskuteras.  

 

8.2.1 Lågaffektivt bemötande - nyckeln till barns inflytande 

Av resultatet att utläsa ges olika beskrivningar av hur lågaffektivt bemötande används och 

uppfattas av de olika informanterna. I linje med de två  grundläggande principerna för arbetet 

med lågaffektivt bemötande som Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) beskriver är 

kontrollprincipen och principen för affektsmitta, beskriver informanterna att dessa principer 

är vanligt förekommande i hur de arbetar med lågaffektivt bemötande. Informanterna 

beskriver att då de oftast kommer i kontakt med lågaffektivt bemötande i arbetet med barn 

som av olika skäl har svårt att hantera sina känslor, handlar det lågaffektiva bemötandet om 

att hantera och minimera just problemskapande beteende.  

 Flera av informanterna kopplar ihop det lågaffektiva bemötandet med barnsyn var på 

jag upplever att dessa begrepp kompletterar varandra och bidrar till ett inkluderande 

förhållningssätt. Detta inverkar dessutom positivt till att barn ges goda chanser till inflytande 

över sin vardag och utbildning. Enligt Rasmusson (2004) råder det skillnad i hur lång 

utbildning och erfarenhet pedagoger har och som konsekvens av detta skiftar även attityder 

och värderingar mellan pedagoger vilket troligtvis leder till att olika förhållningssätt 

gentemot barnen vidtas. Detta är något som pedagogerna i denna studie även är medvetna 

om, och som jag tror är svårt att komma ifrån till viss del, då människor alltid kommer att 

påverkas av tidigare erfarenheter.  Enligt utsagorna bygger lågaffektivt bemötande på ett 

relationellt förhållningssätt som strävar efter samarbete med barnet, varpå Hejlskov Elvén 

och Edfelt (2017) menar på att det endast kan ske då barnet har självkontroll. Det är enligt 

informanterna just genom upplevd självkontroll som barnet ges möjlighet till inflytande över 

sin vardag vare sig det rör den egna personen eller i grupp. Lågaffektivt bemötande inverkar 

således på barns möjligheter till inflytande.  

 

8.2.2 Betydelsen av goda relationer samt rådande maktförhållanden 

Resultatet av denna studie påvisar pedagogernas medvetenhet kring affektsmitta. En del barn 

och pedagoger är mer känsliga än vissa för andra personers affekter. Därav är det viktigt att 

som yrkesverksam förskollärare vara medveten om hur de egna förhållningssättet, 

bemötandet och beteendet kan påverka andras agerande. Resultatet visar i sin tur att det är 

förskollärarnas eget ansvar att förebygga situationer där barnet inte har självkontroll. En 
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situation som ofta upplevs problematisk av pedagogen. Samtidigt visar resultatet att 

förskollärana genom det lågaffektiva bemötandet lättare strävar efter att utveckla barnens 

förmågor som av olika skäl kanske är outvecklade eller icke färdigutvecklade. På så vis 

förebygger detta förhållningssätt samtidigt de situationer som av pedagoger kan anses vara 

problematiska. Pedagogen ansvara således för hur relationen mellan barn och pedagog byggs 

upp samt vilken självbild barnet får av sig själv i interaktion med pedagogen (Öhman, 2006).  

 I linje med vad Chan et al. (2012) beskriver i dess forskning så är problemskapande 

beteende ofta förknippat med handlingsstrategier med utgångspunkt i att individen är bärare 

av de problem som uppvisas. Detta tolkar jag som att barnet själv ska ansvara för sitt 

agerande eller sin reaktion. Enligt författarna bör problemskapande beteende ersättas med 

“beteende av oro” för att på så vis belysa gensvaret från personalen istället för att påvisa de 

utmaningar de måste övervinna. Det är istället den omgivande miljön och situationen som bör 

granskas då författarna menar att detta tillvägagångssätt ligger i linje med ramen för positivt 

beteende stöd samt mänskliga rättigheter.   

I sin forskning tar Palla (2011) upp begreppet relationell makt ett begrepp som jag 

anser utgör den teoretiska utgångspunkten för denna studie. Genom pedagogernas styrning 

kan barnet agera på olika sätt och visa olika sorters acceptans. Dels muntligen, tyst samt 

genom kroppsligt motstånd, varpå dessa handlingar i sin tur kan förändra och påverka 

maktrelationen genom nya handlingar (Palla, 2011). Av resultatet att tolka är goda relationer 

en avgörande förutsättning för att över huvud taget arbeta lågaffektivt. För att pedagogerna 

ska klar av att möta varje barns behov, särskilt de barn som har svårare att få en fungerande 

vardag måste pedagogerna bli medvetna om de maktförhållanden som råder inom förskolan 

och skolans värld. Det är lätt att makten ses som negativ många gånger och en effekt av makt 

kan leda till objektifiering av individer. Palla (2011) menar att makten genom att underkasta 

subjektet istället kan förstås som positiv då den skapar villkor för det sociala fältet. På så vis 

kan makten möjliggöra utveckling och lärande hos barnet. I Linje med Hejlskov Elvén och 

Edfelt (2017) anser jag att förskollärarnas utsagor gällande bemötande, rutiner och struktur 

samt miljön inverkar på barns möjligheter till inflytande över sin vardag och utbildning, 

varpå kravanpassning är en viktig aspekt i det hela som kräver goda relationer mellan barn 

och pedagog. Även informanterna uttrycker hur viktigt relationsskapandet är för just arbetet 

med lågaffektivt bemötande.  
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Förmågan att behålla självkontrollen är alltså den grundläggande faktorn till att barn ska ges 

möjlighet till inflytande och detta i sin tur styrs av de rådande maktförhållandena inom 

förskolan och skolans väsen.  

 

8.2.3 Barns möjligheter till inflytande - en organisatorisk samt miljörelaterad fråga  

Karlsson (2018) menar att PBS används i skolan i förebyggande syfte på 

verksamhetsövergripande nivå. Detta för att skapa trygghet, en god studiemiljö samt skapa 

förutsättningar för inkludering. Detta förhållningssätt ligger i linje med hur Hejlskov Elvén 

och Edfelt (2017) framställer förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Däremot upplever jag 

av att såväl förskolan som skolan är i behov av uppföljning gällande det lågaffektiva 

bemötandet. Alla informanter är enade om att de är upp till den vuxne att undanröja hinder 

för det enskilda barnets behov, något som tenderar att utföras genom anpassningar av 

lärmiljön samt bemötande med fokus på barns förmågor och behov. Personalen visar alltså på 

ett lyhört förhållningssätt samt ett inkluderande perspektiv.  

Något som även läroplanen för förskolan samt den för förskoleklass framhåller. De 

båda läroplanerna påvisar vikten av att barnet skall kunna påverka sin egen utbildning på så 

sätt att det finns en strävan efter att varje barn ges möjlighet att utveckla förmågan att påverka 

sin situation och handla efter demokratiska principer. Detta genom deltagande i olika typer av 

inkluderande och beslutsfattande samarbeten. En tolkning är att läroplanerna genom dess 

strävansmål möjliggör ett samarbete mellan barn och pedagog som bidrar till att barn som har 

det lite extra tufft likväl får utveckla sina färdigheter och förmågor till att känna att de har 

självkontroll och känner att de lyckas i sin vardag. Detta arbete kräver dock att pedagoger i 

förskola och skola dels är väl insatta i de riktlinjer de har att förhålla sig till, exempelvis 

genom läroplaner och dels att de skapar en tillåtande miljö i vilken barnen skall känna att de 

kan uttrycka sina tankar och åsikter samt få dessa respekterade utav någon som faktiskt 

intresserar sig för dem och är villig att lyssna (Skolverket, 2011; Skolverket,2018; Arnér & 

Tellgren, 2006). Följaktligen visar resultatet att arbetet med lågaffektiv bemötande är ett 

långsiktigt arbete som kräver mer än bara tid. Informanterna belyser liksom Rasmusson 

(2004) hur utbildning och kompetens är faktorer som kan påverka arbetssättet i den 

pedagogiska verksamheten. Utsagorna visar även på att barnsynen varierar mellan 

pedagogerna och olika förhållningssätt gentemot barnen vidtas. Detta är något som i sin tur 

skulle kunna komma att påverka det gemensamma arbetssättet negativt då det påverkar 

lärandesituationerna. Informanterna har i resultatet visat på att betydelsen av samsyn genom 
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vilken de menar att barn vet vad som förväntas av dem samt vad de kan ha för förväntningar 

på andra, är något som pedagogerna menar är en förutsättning till att känna självkontroll. 

Detta tyder på att pedagoger står inför ett komplext uppdrag i att arbete utifrån ett lågaffektivt 

bemötande, samtidigt som utsagorna visar på att det inverkar positivt till barns möjligheter till 

inflytande genom den upplevda självkontrollen och en stark självkänsla. Shier´s (2011) 

modell som består av fem nivåer om hur  man kan iaktta och ta till vara barns inflytande får 

mig att vilja lyfta aspekter gällande hur exempelvis personal i såväl förskola som i 

förskoleklass skulle kunna använda sig av en och samma modell som rör hur individer samt 

organisationer kan engagera sig i olika inflytandeprocesser i olika utsträckning. Något som 

jag tror skulle kunna bidra till en ökad kvalitet på den pedagogiska verksamheten. Däremot 

skulle skolledningen behöva visa intresse för att vilja implementera samt följa upp och 

utvärdera hur denna arbetsmodell fungerar att arbeta utifrån. Granskning av personalens 

förhållningssätt och dess relationer är enligt Hastings (2010) åsidosatt, vilket gör den ännu 

mer intressant att forska vidare på.  

Som blivande förskollärare åligger mig ett komplext uppdrag som inbegriper just 

ansvar. Personalen ansvarar för att att fostra barnen till demokrati och ska det finnas någon 

mening i det måste personalen beakta och ta till vara på barns perspektiv. Något som i 

förskolans styrdokument tenderar att förknippas som positivt i förhållande till den 

pedagogiska verksamheten (Göhl-Muigai, 2004;Skolverket, 2011; Skolverket,2018; Arnér & 

Tellgren, 2006).  

 

8.2.4 Konklusion 

Resultatet av denna studie påvisar att lågaffektivt bemötande handlar om att se till vilka 

förändringar i miljön som behöver göras för att undvika situationer där barn förlorar sin 

självkontroll. Precis som den tidigare forskningen tar upp gällande problemskapande 

beteende så handlar det lågaffektiva bemötandet om att möjliggöra förändringar i barnets 

miljö utan att se barnet som bärare av problemet (Chan et.al 2011).  De vuxna som arbetar i 

förskola samt förskoleklass ansvara för att reflektera samt utvärdera sitt eget bemötande för 

att förstå hur det egna beteendet kan påverka barnens agerande och reaktioner. Resultatet 

visar även att miljön spelar en central roll i barns möjligheter till inflytande då resultatet tyder 

på att pedagoger genom ett lågaffektivt bemötande per automatik är lyhörda för barnets 

behov, vilket bidrar till en god lärandemiljö för barnet. Att barn upplever självkontroll är 

även det en central aspekt i användandet av ett lågaffektivt bemötande. Resultatet visar 
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tydligt att barnet genom god självkontroll möjliggör inflytande över sin vardag och 

utbildning.  

Att tillämpa lågaffektivt bemötande innebär således att pedagogerna arbetar förebyggande 

med att undanröja hinder för barns olika behov och förutsättningar (McDonnell et al, 2015). 

Något som ger goda förutsättningar samt strategier för barnet att behålla sin självkontroll, 

vilken är av avgörande betydelse för möjligheter till eget inflytande.  

 

8.3 Sammanfattning av metod- och resultatdiskussion 
För att erhålla förskollärares upplevelser, erfarenheter  samt perspektiv kring det valda 

fenomenet ansågs lämplig datainsamlingsmetod för denna studie vara en intervjustudie 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna menar att forskaren genom att ställa öppna frågor 

skapar möjlighet till att de följdfrågor som ställs i sin tur kan bidra till ökad förståelse för 

informanternas yttranden om fenomenet som avses undersökas. Transkribering och analys av 

de insamlade data underlättades med hjälp av att intervjuerna spelades in samt de olika 

färgkombinationer som utgjordes av post-it-lappar för vidare bearbetning av transkriberingen.  

Vidare uttrycker informanterna genom resultatet att utgångspunkten för det 

lågaffektiva bemötandet handlar om att se till att möjliggöra förändringar i barnets miljö utan 

att se barnet som bärare av problemet. Resultatet visar även att miljön spelar en central roll i 

barns möjligheter till inflytande. Detta då pedagoger genom ett lågaffektivt bemötande per 

automatik är lyhörda för barnets behov. Genom god självkontroll möjliggörs barns inflytande 

över sin vardag och utbildning, vilket bidrar till en god lärandemiljö för barnet.  

 

8.4 Förslag till vidare studier 
Ett förslag till fortsatta studier inom inom såväl förskola som förskoleklass hade varit att 

vidare undersöka implementeringen av det lågaffektiva bemötandet som förhållningssätt i 

dessa pedagogiska verksamheter. Av resultatet att utläsa tyder utsagorna på vikten av 

gemensamma förhållningssätt vilka i sig behöver kvalitetssäkras för att på en organisatorisk 

nivå kunna säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet. Eftersom denna studie lyfter 

verksamma förskollärares upplevelser, tankar och erfarenheter  kring om och hur det 

lågaffektiva bemötandet inverkar på barns möjligheter till inflytande, skulle ett led i att 

kvalitetssäkra denna studie vara att undersöka hur väl resultatet stämmer överens med 

verkligheten genom fortsatta studier inom området. Att fortsätta bedriva studier inom 
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området exempelvis genom att komplettera studien med observationer skulle kunna bidra till 

att minska glappet mellan verkligheten samt den verklighet som informanterna framhåller.  
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10 Bilagor 
10.1 Bilaga 1, Missivbrev 

Hej! 
Mitt namn är Maria Bobeck och jag studerar sjätte terminen på Förskollärarprogrammet vid 

Örebro Universitet. Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete varpå jag befinner 

mig i uppstarten av denna process. Det fenomen jag avser undersöka genom intervjuer är hur 

förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass arbetar med förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande. Vidare skulle jag vilja undersöka hur praktiserandet av lågaffektivt 

bemötande inverkar på barns möjligheter till inflytande. Skall tilläggas att jag med fördel 

söker förskollärare med kunskaper inom det avsedda området. Tiden som behöver avsättas 

för intervjuerna är mellan 30-40 minuter och intervjuerna kommer att spelas in. 

Det är nu därför jag vänder mig till dig som förskolechef eller rektor med en förfrågan 

gällande om du skulle kunna skicka ut en förfrågan till dina anställda förskollärare kring 

deltagande i denna studie som skall utgöra mitt examensarbete. För att underlätta detta arbete 

önskar jag få återkoppling av er chefer oavsett om era förskollärare har möjlighet att 

medverka eller inte. 

Jag hoppas självfallet på ert samtycke till deltagande i studien och jag vill förtydliga 

att deltagandet är frivilligt och ni har möjlighet att avbryta er medverkan när ni så vill. Alla 

uppgifter som samlas in och som skulle kunna röja känsliga uppgifter kommer att 

avidentifieras i enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Det insamlade 

materialet kommer enbart att användas i syfte för denna studie och kommer vid godkänt 

arbete att raderas. 

 

Tack på förhand! 

Maria Bobeck 

  

Email: maria.bobeck@telia.com 

Mobilnummer: 076-1029415 
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10.2  Bilaga 2, Intervjuguide 
  

- Hur arbetar ni med barns inflytande i er verksamhet? 

- Hur skulle du beskriva att arbetet med barns inflytande fungerar? 

- Hur följs arbetet med barns inflytande upp och utvärderas? 

- Vad innebär lågaffektivt bemötande för dig? 

- Vilken utbildning har du fått i lågaffektivt bemötande? 

- När använder du dig av lågaffektivt bemötande? 

- Hur följs arbetet med lågaffektivt bemötande upp i er verksamhet? 

- Vilket stöd får du i ditt arbete när du arbetar med lågaffektivt bemötande? 

- Vilka svårigheter upplever du finns i arbetet med lågaffektivt bemötande? 

- Vad upplever du fungerar bra i arbetet med lågaffektivt bemötande? 

- Har arbetet med lågaffektivt bemötande påverkat dig i ditt arbete som förskollärare? 

Om ja, på vilket sätt? 

- Skiljer sig arbetet med lågaffektivt bemötande mellan olika personal i verksamheten? 

Om ja, på vilket sätt? Samt, hur påverkar det barnen? 

- Hur skulle barns inflytande och det lågaffektiva bemötandet kunna kopplas ihop?  

 

 

 

 


