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Sammanfattning 
 
Arbetet med konflikthantering förekommer dagligen i skolans verksamhet och kan se 

olika ut. Syftet med vår studie var att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare 

som undervisar barn i åldern sex till tio år, har av metoden lågaffektivt bemötande i 

samband med konflikthantering. I vår studie redogör vi för hur metoden kan användas 

vid problematiska situationer där barn är inblandade. Lågaffektivt bemötande bygger på 

att barn gör rätt om de får de rätta förutsättningarna.  

 

Studien har genomförts med kvalitativ metod som vi valde för att uppnå ett bredare och 

ett mer djupgående resultat. Sju personer på tre skolor intervjuades om sin kunskap och 

erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande vid konflikthantering. Det visade sig att 

lärarnas erfarenheter av metoden lågaffektivt bemötande är varierande. Undersökningen 

visar också att det saknas utbildning och till viss del kunskap om lågaffektivt 

bemötande. För att det lågaffektiva bemötandet ska vara effektivt och behjälpligt i 

konfliktsituationer, så krävs en samsyn inom arbetslaget och en väl genomarbetad plan 

för metoden. Studiens slutsats blev att det råder stor brist på utbildning inom 

konflikthantering bland de deltagande lärarna.   

 

Nyckelord: barn, erfarenheter, inkludering, konflikthantering, lågaffektivt bemötande, 

samsyn 
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1. Inledning  

 

Vi har under våra VFU-perioder (verksamhetsförlagda utbildningar) blivit väl medvetna 

om att arbetet med konflikthantering är ett ständigt arbete bland de verksamma lärarna i 

skolans miljö. För att bedriva en pedagogisk verksamhet, krävs att skolans lärare har de 

rätta verktygen för att kunna förebygga och hantera de konflikter som uppstår 

(Skolverket, 2018). Det råder en samhällsdebatt om huruvida lågaffektivt bemötande är 

en effektiv metod inom arbetet med konflikter. I den här studien kommer vi att redogöra 

för vad lågaffektivt bemötande innebär. Vi kommer även att belysa vilken erfarenhet 

yrkesverksamma lärare har av metoden i samband med konflikthantering.  

 

Studien är förankrad inom ämnesområdet pedagogik som historiskt sett handlar om att 

vägleda barn. Enligt Wright (2000) kan relationell pedagogik skapa förutsättningar för 

djupare lärande som skapar känsla av trygghet och förståelse.  

 

2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad metoden lågaffektivt bemötande innebär, 

vilka tillvägagångssätt som metoden förespråkar i samband med konfliktsituationer 

samt hur metoden appliceras i skolans verksamhet. Samtlig text i avsnittet utgår från 

vad ett lågaffektivt perspektiv innebär. Bakgrundsavsnittet kommer att delas in i 

rubriker, detta för att tydliggöra underlaget.  

 

2:1 Konflikter 

Konflikter i skolan förekommer dagligen och kan se olika ut. En konflikt kan bygga på 

mycket - ett missförstånd, att något blir fel i leken, att eleverna tycker olika eller att det 

råder brist på kommunikation. Skolans lärare utmanas ständigt i sitt arbete kring 

konflikthantering och saknar ibland effektiva lösningar för att hantera de konflikter som 

uppstår. Ofta handlar konflikthanteringen om att arbeta förebyggande och att utforma 

strukturer passande för skolans verksamhet. Trots det eviga arbetet så kommer 

konflikter alltid vara en del av det dagliga arbetet i skolans miljö (Skolverket, 2019). 
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Lågaffektivt bemötande som metod har utvecklats av legitimerade psykologen Bo 

Hejlskov Elvén. Hejlskov Elvén (2018) menar att metoden ska fungera som ett verktyg 

för att underlätta skolans arbete med konflikter. Enligt Hejlskov Elvén och Wiman 

(2015) handlar lågaffektivt bemötande i huvudsak om att finna tillvägagångssätt för att 

hantera svåra situationer utan att konflikterna trappas upp. Hejlskov Elvén och Wiman 

lyfter också vikten av att utvärdera det som till en början var utgångspunkten till 

konflikten, samt att hitta lösningar för att konflikten inte uppkommer igen. 

 
2:2 Beskrivning av begreppet lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande kan förklaras som ett förhållningssätt och en metod vid 

eventuella problemskapande situationer och utmanande beteenden hos barn. Det innebär 

att det är ett sätt för den vuxna omgivningen att hantera och förebygga barnens 

känsloutbrott och konflikter (Hejlskov Elvén och Sjölund, 2018). 

 

Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) förklarar att den lågaffektiva pedagogiken tar 

utgångspunkt i att barn gör rätt om de kan istället för att barn kan bara de vill. Med 

denna människosyn kan den vuxna omgivningen anpassa kraven och förväntningarna 

på barnen och därmed försöka förebygga det problemskapande beteendet. Greene 

(2011) menar att varje barn har rätt till att finnas till oberoende av färdigheter, 

svårigheter eller förmågor och att det är den vuxna omgivningens ansvar att skapa de 

rätta förutsättningarna. 
 

Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) bygger lågaffektivt bemötande på att barn 

med problemskapande beteenden ofta har svårt att reglera sina affekter och reagerar 

med samma affekt som de möter. De är mer känsliga för affektsmitta och blir till 

exempel själva arga när de får skäll. Den vuxna omgivningen bör därför utstråla ett lugn 

och dämpa sina egna känslor för att inte öka stressen hos barnet. Barnets 

problemskapande beteende sker när de har hög nivå av affekt och då även har förlorat 

sin självkontroll och förmåga till samarbete med omgivningen. Hejlskov Elvén och 

Sjölund (2018) menar att syftet med metoden är att skapa förutsättningar så att barnen 

med svårigheter ska kunna behålla sin självkontroll och därmed kunna samarbeta med 

de människor som finns runt omkring. Det innebär att de vuxna måste kunna ställa 

rimliga krav utifrån barnets förmågor samt att de måste se till att barnet får en 

strukturerad vardag där barnet är väl förberedd för vardagens olika situationer. 
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2:3 Konflikthantering i skolan 

Enligt Skolverket (2018) ska skolans lärare ge eleverna en kännedom om 

grundläggande värderingar, arbetssätt och processer. Detta genom att involvera, utöva 

inflytande samt att låta eleverna ta ansvar i verksamheten. Lärarna har också en 

skyldighet att erbjuda eleverna de rätta verktygen och förutsättningar för att utveckla en 

god självkänsla samt ge dem förutsättningarna för att kunna samarbeta och att behandla 

konfliktsituationer på ett positivt sätt. Skolverkets kommentarer gällande 

konflikthantering i skolan kan kopplas till lågaffektivt bemötande. Detta genom att de 

vuxna (lärarna) har ett ansvar i att erbjuda eleverna rätt verktyg för att kunna hantera 

konflikterna eller problemsituationerna som uppstår. 

 

2:4 Lågaffektivt bemötande i skolan  

I ett lågaffektivt förhållningssätt menar Greene (2011) att det krävs en gruppinsats eller 

ett starkt arbetslag i skolan för att lära sig förstå och hitta rätt åtgärder till elever med 

svårigheter. I skolans arbetslag bör det finnas en samsyn och en struktur för hur lärarna 

ska stötta eleverna i deras olösta problem och outvecklade färdigheter. Lärarna bör vara 

ett stöd för varandra, uttrycka bekymmer och även vara öppna för varandras misstag och 

framsteg. Greene påpekar att det är omöjligt att stötta eleverna om lärarna inte får tid till 

möten där de kan diskutera och komma överens om en gemensam samsyn vid arbetet 

med konflikthantering. 

 

Enligt Greene (2011) är det vanligt förekommande i dagens svenska skola att läraren 

berättar för eleven att dennes utmanande beteende inte accepteras, samtidigt som läraren 

kan föreslå ett annat sätt att uppföra sig på. Denna metod kan fungera på en del elever 

men inte på de elever som är mer krävande. Dessa elever upplever många naturliga 

konsekvenser under en dag i form av bestraffningar så som utskällningar, kvarsittning 

eller utvisning. Istället får konsekvenser som inte har någon effekt på dessa elever bör 

den vuxna, enligt Greene, istället försöka förstå varför barnet har ett krävande beteende.  

 

Enligt Bühler, Karlsson och Österholm (2018) kan det vara svårt att bemöta ett barn 

som är i affekt. Barn som är i affekt tänker oftast inte som vanligt utan reagerar istället 

på impulser. Att höja rösten eller att försöka resonera med ett barn som är upprörd eller 

stressad uppnår oftast inte önskad effekt. 
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2:5 Barn gör rätt om de kan och agerar utifrån det 

Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) är det de vuxna som tycker att barn bör 

förbättra och förändra sitt beteende när det uppstår problematiska situationer. De är 

också oftast vuxna som upplever att olika situationer kan vara svåra medan barnet själv 

inte ser problemet. I dessa lägen är därför barnet inte motiverad till att ändra sitt 

beteende, således är det den vuxna omgivningens ansvar att se över kraven och anpassa 

förväntningarna efter barnets förutsättningar. Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog 

och även författare har som motto att ”Barn som kan uppföra sig, gör det”, ett 

tänkespråk inspirerat från psykologen och författaren Ross W, Greene.  

 

Greene (2011) påpekar att lågaffektivt bemötande handlar om att vuxna måste ha 

förhållningssättet att barn gör rätt om de kan och aktivt handla utifrån det. Han påpekar 

också att alla vuxna med barn i sin närhet, bör ha en inställning om att barn gör rätt om 

de kan, istället för att han en uppfattning om att barn enbart kan om de har viljan. Med 

den inställningen kan omgivningen förstå att det inte är brist på motivation när barnet 

inte uppför sig, utan att det är förmågan att hantera situationen som saknas. Om barnet 

bara kunde så skulle barnet göra rätt. Enligt Greene saknar barnen vissa färdigheter som 

är nödvändiga för att kunna hantera svårigheter i livet. Vuxna måste börja se sin egen 

roll i barnens beteenden så att problemen och bråken inte ska upprepas. Greene påpekar 

också att det är viktigt att jämföra de vuxnas förväntningar med barnens förmågor för att 

situationen inte ska ske igen.  

 

2:6 Vuxna och omgivningens krav på barn 

Hejlskov Elvén och Wiman (2015) hävdar att vuxna med barn i sin omgivning bör utgå 

från att barnet redan vet vad som är rätt och fel. Med hänsyn till det bör de vuxna 

försöka ta reda på vilka färdigheter och förmågor som saknas hos barnen för att komma 

underfund med vad som behöver tränas och utvecklas. Detta sättet att tänka kan dock 

innebära en enorm omställning för många människor. Bühler et al. (2018) påtalar att 

omgivningen ofta har för höga krav på barnen och att det i sin tur bidrar till 

problemskapande beteende. Författarna menar också att krav inte enbart är det som 

vuxna säger att barnen ska göra, utan att det även kan handla om outtalade krav som 

innebär vad omgivningen säger eller gör i en viss situation. Det kan också bero på den 

fysiska miljön som barnet befinner sig i. Vuxna har också en fallenhet att ställa för höga 
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krav på barnet, detta händer särskilt när vuxna använder för långa meningar och för 

mycket ord för att förklara eller berätta. Bühler et al. (2018) belyser också att miljön 

ställer höga krav när barnet måste tolka och sortera alla olika sinnesintryck som finns 

omkring dem. Barnets oönskade och störande beteenden uppstår oftast när kraven 

överstiger dess förmåga för vad barnet klarar av att hantera.  

 

I varje bråkig situation där barnet inte betett sig bra finns det alltid något som 

den vuxna inte lyckats med (Greene, 2011). Hejlskov Elvén och Wiman (2015) 

förklarar att i bråkiga situationer måste de vuxna tänka på sitt eget beteende genom att 

rannsaka sin handling och sitt verbala framträdande. För att kraven inte ska bli för höga 

kan det enligt Hejlskov Elvén och Wiman vara en god idé att inte använda sig av för 

långa muntliga instruktioner, utan istället ge en instruktion i taget. Vid varje konflikt 

mellan vuxna och barn, eller mellan ett barn och ett andra barn, måste en plan 

genomföras för att samma konflikt inte uppkommer igen. Ibland kan, enligt Hejlskov 

Elvén och Wiman, något så enkelt som att tänka om vid invanda rutsinsituationer vara 

förebyggande vid problematiska situationer.  

 

Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) har många vuxna en tendens att slå i 

”metodtaket”, detta genom att lägga över ansvaret för en bråkig situation på barnet. 

Genom att använda metoder som att skrika, skälla, tillrättavisa eller bestraffa, vill den 

vuxna därmed att barnet ska lära sig att ta sitt ansvar och uppföra sig. I sådana 

sammanhang förekommer ofta ett samtal om hur barnet borde göra och hur barnet 

borde bete sig. Hejlskov Elvén och Wiman förklarar att när den vuxna har försökt med 

en metod ett antal gånger tidigare och inte lyckats så innebär det att den har gått i det så 

kallade metodtaket. När den vuxna har gått in i metodtaket och då även lagt över 

ansvaret för konflikten på barnet, så blir det svårt att förändra och påverka situationen 

till det bättre. 

 

Bühler et al. (2018) och Greene (2011) menar att när den vuxna omgivningen vet vilka 

färdigheter som saknas hos barnet kan vuxna lättare förutsäga de tillfällen och 

situationer då det oönskade beteendet kommer att ske. Blir inte detta upptäckt kommer 

barnets svårigheter kvarstå och det finns en risk att barnet kommer känna sig utanför, 

uppgiven och frustrerad för att ingen förstår. Det är inte bara outvecklade färdigheter 

och förmågor som ligger bakom barnens störande beteenden, utan det brukar även 
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finnas ett så kallat olöst problem. De olösta problemen synliggörs i de situationer där 

det störande beteendet ofta uppstår. Det finns olika omständigheter som kan vara den 

utlösande faktorn till det störande beteendet, därför kan det till exempel vara olika 

platser, olika tidpunkter och olika personer som kan vara ett olöst problem.  

 

2:7 Metoder inom lågaffektivt bemötande  

Lågaffektiva metoder och strategier för att hantera konflikter och känsloutbrott hos 

barnen kan vara att den vuxna framförallt behåller sitt lugn, undviker ögonkontakt, 

håller avstånd, är behärskad och är avslappnad både i röst och i kroppsspråk samt att 

den försöker avleda på olika sätt (Hejlskov Elvén och Wiman, 2015). Enligt Bühler et 

al. (2018) är en viktig förebyggande metod konfliktutvärdering, som innebär att den 

vuxna och barnen som är inblandade, samtalar och hittar lösningar för hur de kan 

undvika, eller hur de kan göra nästa gång konflikten eller affekten uppstår.  

 

Hejlskov Elvén och Wiman (2015) exemplifierar i sin bok metoder för att minska risken 

för konflikt. Dessa tillvägagångssätt fungerar enligt författarna såväl i skolsammanhang 

som i vardagliga situationer. Nedan finnes en punktlista på metoderna: 

 

 Låt bli att kräva ögonkontakt eftersom det kan öka affektsmittan när barnet ser 

hur arg och bestämd den vuxna är. 

 

 I krav eller konfliktsituationer bör den vuxna inte behålla ögonkontakten längre 

än tre sekunder eftersom det då framkallar en kraftfull affektsmitta. 

 

 Backa istället för att gå framåt vid krav och konfliktsituationer. Ett närmande 

kan öka stressnivån. 

 

 Undvik att stå mitt emot barnet vid samtal under en konflikt eller kravsituation 

eftersom muskelspänningar speglas. Det är bättre att stå lite snett bredvid. 

 

 Det kan vara bra att avleda barnet genom att flytta fokus från 

konfliktsituationen. Avledning är en effektiv metod. 
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 Håll inte fast ett barn som är i affekt eftersom det i de flesta fall ökar konflikten. 

Följ hellre med lugnt i barnets rörelser. 

 

 Det viktigaste är ändå att den vuxna klarar av att hålla sig lugn annars fungerar 

inget av ovanstående metoder. Den som inte klarar av att hålla sig lugn bör 

istället gå därifrån.  

 

2:8 Utvärdera och förändra metoder inom lågaffektivt bemötande 

Greene (2011) förklarar att när metoder i konflikthantering inte fungerar bör de 

utvärderas för att ta reda på hur de kan förändras. De vuxna bör dessutom försöka 

förebygga konflikter genom att se vilka krav som ställs på barnet i konfliktsituationerna. 

Det bör istället ställas krav som barnet lättare kan säger ja till. För att det ska ske behövs 

det skapas en förutsägbar vardag för barnet med begripliga regler och fysiska och 

tidsmässiga ramar. När barnen får dessa begripliga strukturer så säger de oftast ja till de 

krav som ställs. Situationer och aktiviteter måste vara begripliga för barnet, annars faller 

de sig naturligt att barnet inte vill samarbeta.  

 

Såväl Greene (2011) som Hejlskov Elvén och Wiman (2015) talar dessutom om att göra 

det förståeligt för barnet. Detta kan enligt Greene (2011) göras genom att låta barnet 

vara med och bestämma, göra barnet delaktig samtidigt som den vuxna bör hjälpa, stötta 

och förbereda. Greene poängterar också att låta barnet göra färdigt det den håller på 

med, under tiden som den vuxna erbjuder motiverande handlingar och visar förståelse 

för barnets känslor om barnet till exempel visar att något känns svårt eller jobbigt. 

Enligt Greene förekommer det att vuxna tycker att barn är olydiga eller omotiverade när 

de bryter mot regler och startar konflikter. Misslyckandet läggs då ofta över på barnet 

istället för att den vuxna förändrar sitt eget agerande. Hejlskov Elvén och Wiman (2015) 

menar att många vuxna tror att deras agerande i en konfliktsituation både ska lösas 

omedelbart samt skapa en förändring i framtiden så att inte samma situation sker igen. 

Hejlskov Elvén och Wiman påpekar att detta istället måste lösas i två steg, där steg ett 

handlar om att hantera situationen här och nu, och där steg två handlar om att utvärdera 

för att hitta förändringar och i framtiden kunna förebygga problemsituationerna. 
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3. Forskningsöversikt 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den internationella forskning vi funnit i 

databaserna Discovery och Scopus (se bilaga 3) som ansluter till vårt valda ämne. 

Forskningen knyter an till studiens syfte på grund av att samtliga forskare redogör för 

vad metoden lågaffektivt bemötande innebär, samt att forskarna även klargör hur 

metoden kan användas i konfliktsituationer.  

 

Forskarna McDonnell, Reeves, Johnson och Lane (1998) har tillsammans undersökt 

metoden lågaffektivt bemötande i samband med konfliktsituationer. Forskarna visar i 

deras undersökning att lågaffektivt bemötande har en positiv inverkan på barn med 

problemskapande beteende. Forskarna förklarar att fasthållning, bestraffning eller att 

skrika åt barn som befinner sig i en problematisk situation, inte är effektivt för att få 

problemsituationen att upphöra. Enligt forskarna är detta felaktiga metoder, men är 

däremot lätt att hamna i när det uppstår konflikter. I sådana situationer förespråkar 

McDonnell et al. (1998) istället ett lågaffektivt bemötande.  

 

Enligt forskarna McDonnell et al. (1998) utvecklades lågaffektivt bemötande som 

metod från början i samband med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Syftet med metoden var att hitta ett hållbart tillvägagångssätt för att möta de människor 

med utåtagerande beteende samt att minska antalet bestraffningar som delades ut. 

Forskarna menar att problemskapande beteende oftast har bakomliggande orsaker och 

att det är dessa orsaker i första hand bör redas ut för att minska antalet problematiska 

situationer.  

 

Det framkommer även i McDonnell, McCreadie, Mills, Deveau, Anker och Haydens 

(2015) forskning att lågaffektivt bemötande är en metod som har sin utgångspunkt i att 

först hantera de bakomliggande orsakerna till att problemsituationer uppstår. 

Forskningen visar också att det är de vuxna som bär det största ansvaret när det kommer 

till att förebygga konflikter. Att arbeta förebyggande menar forskarna, kan bidra till att 

barn med problemskapande beteende istället får förutsättningar och metoder för att 

behålla sitt lugn, vilket i sin tur bidrar till att konfliktsituationer inte uppstår lika lätt. 
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Vidare visar forskning av Hastings (1997) att det är de yttre faktorerna som har störst 

påverkan på barn med problemskapande beteende. Hastings förklarar att vuxna med 

barn i sin närhet bör förändra sitt förhållningssätt till ett mer lågaffektivt bemötande för 

att minimera risken för affekt. Bakom ett lågaffektivt förhållningssätt krävs ett långt 

arbete med mycket kunskap om metoden. Hastings menar att konflikter som uppstår bör 

tas tag i direkt medan McDonnell et al. (1998) menar att en snabb åtgärd som inte är 

tillräckligt förberedd kan istället skapa ett större affektutbrott hos barnet.  

 

Enligt McDonnell, Sturmey, Oliver, J. Cunningham, Hayes, Galvin, Walshe och C. 

Cunningham (2008) är det viktigt att lärare som arbetar med barn med problemskapande 

beteende, har en gemensam syn på metoden lågaffektivt bemötande. Om metoden ska 

appliceras i skolan eller andra sammanhang där barn är inblandade, krävs en gemensam 

inställning och en utvecklad planering för ett lågaffektivt förhållningssätt. Utan en 

gemensam syn når metoden inte sin fulla kraft.  

 

I lågaffektivt bemötande måste de vuxna förstå att barn lär sig genom att lyckas. 

Duijvenvoorde, Zanolie, Romboust, Raijmakers och Crone (2008) är fem forskare som 

med hjälp av magnetkamera undersökt hjärnaktiviteten på människor i samband med att 

de löser olika uppgifter. I anknytning till problemlösningen får deltagarna samtidigt 

olika typer av beröm. Människorna som deltog i undersökningen är både vuxna och 

barn. Anledningen till undersökningen var för att ta reda på om människor lär sig 

genom att misslyckas. Utifrån resultatet drar forskarna slutsatsen att barn under elva år 

lär sig genom att lyckas medan de deltagare som är över femton år lär sig genom sitt 

misslyckande. Forskningen visar också att vuxna tror att barn under femton år även lär 

sig genom sina misstag. Detta innebär att barn under femton år troligen inte lär sig 

något genom att bli tillrättavisad. Forskarna menar att en vuxen istället bör berätta för 

barnet hur denne ska göra för att lyckas och då istället berömma insatsen. Vardagen 

behöver alltså anpassas utifrån barnets förutsättningar för att barnet ska ges möjligheten 

till att lyckas och lära sig. 

 

Enligt Duijvenvoorde et al. (2008) är därför pedagogiska anpassningar en viktig del för 

att barnet ska få känna känslan av framgång. Forskarna menar också att det finns vuxna 

som tror att för många anpassningar gör att barnet inte kommer klara att hantera det 

verkliga samhället i framtiden. Forskarna hävdar att det istället är tvärtom, 
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tillrättavisningar och straff innebär att barnet känner sig misslyckat samtidigt som 

barnet inte kommer lära sig något av situationen.  

 

4. Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vad metoden lågaffektivt bemötande innebär för 

verksamma lärare som undervisar barn i åldern 6 – 10 år. Syftet är också att undersöka 

lärarnas erfarenheter av lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering. 

 

4:1 Frågeställning 

- Vilken kunskap och utbildning har verksamma lärare inom konflikthantering? 

- Vilka erfarenheter har verksamma lärare av metoden lågaffektivt bemötande i 

samband med konflikthantering? 

5. Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna del beskriver vi teoretiska utgångspunkter utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Inom specialpedagogiken finns framförallt två perspektiv, det relationella 

och det kategoriska perspektivet som går att koppla till denna studies syfte och 

problemområden. 

 

5:1 Två specialpedagogiska perspektiv 

Enligt Nilholm (2007) delas vanligtvis forskningen inom specialpedagogik in i två 

grundläggande perspektiv, det relationella och det kategoriska perspektivet. Vi har valt 

att fokusera på det relationella och det kategoriska perspektivet eftersom dessa, enligt 

Nilholm anses vara två motpoler till varandra. Fortsättningsvis menar Nilholm att de 

olika perspektiven visar på vilken grundsyn det finns på eleverna och hur det i sin tur 

påverkar skolans sätt att arbeta och bemöta problemskapande situationer och beteende. 

Det relationella och det kategoriska perspektivet kan därför kopplas ihop med 

lågaffektivt bemötande eftersom metoden enligt Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) i 

huvudsak handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för barnet, detta genom att 

anpassa kraven och förväntningarna. 
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5:2 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet är det äldsta synsättet inom specialpedagogiken och 

grundar sig inom medicinen och psykologin. Detta perspektiv fokuserar på att hitta den 

bästa möjliga miljön för eleven så att eleven kan anpassa sig efter de normer som råder i 

skolan. Detta kan innebära placering i en liten grupp eller en plats på särskola 

(Rosenqvist, 2013). I det kategoriska perspektivet riktas fokus på hur eleven avviker 

från det samhället anses normalt och vilka svårigheter eleven har. Det förekommer 

relativt ofta att elevens beteende och svårigheter diagnostiseras. Elevens brister och 

problematik identifieras för att denne sedan ska kunna tränas och anpassas till 

omgivningens krav och förväntningar (Ahlberg 2015). Enligt Persson (2013) ska eleven 

i det kategoriska perspektivet, erbjudas stöd och hjälp genom speciallärare, 

specialpedagog eller via elevhälsan. 

 

5:3 Relationellt perspektiv 

Enligt Nilholm (2007) växte det relationella perspektivet från början fram som en kritik 

mot det kategoriska perspektivet som en del i specialpedagogiken. Rosenkvist (2013) 

förklarar att forskning och undervisning inom specialpedagogiken den senaste tiden gått 

mer och mer från det kategoriska perspektivet till att istället knytas mer till det 

relationella perspektivet. Enligt Rosenkvist innebär det att det inte längre är den 

enskilda elevens egenskaper utan mer omgivande faktorer som anses vara problemen. 

Numera benämns elever i svårigheter istället för den tidigare benämningen där det var 

elever med svårigheter.  

 

Även Aspelin (2013) menar att det relationella perspektivet beskriver förändringar i 

omgivningen som ett sätt att påverka eleven i olika problembeteenden och situationer. I 

det kategoriska perspektivet däremot, ses svårigheterna enligt Aspelin, istället vara 

knutna till elevens egenskaper, begåvningsnivå och hemförhållanden. Ett relationellt 

perspektiv tar lång tid att genomföra eftersom det enligt Rosenkvist (2013) krävs 

obekväma och långsiktiga arbetsstrategier och planeringar. 

 

5:4 Specialpedagogiska perspektiv i skolan 

Rosenqvist (2013) menar att alla lärare som arbetar inom skolan ska ha kompetensen för 

att möta alla elever. Den enskilda eleven ska inte betraktas som den som är problemet 
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utan istället ska undervisningen och bemötandet organiseras och anpassas utifrån alla 

elevers behov. 

 

Enligt Aspelin (2018) är det viktigt med en god relation mellan pedagoger och elever 

när det uppstår ett problemskapande beteende. Fortsättningsvis påtalar han att 

pedagoger i dagens skola bör ha en mångsidig, professionell förmåga i att bygga goda 

relationer med eleverna. Aspelin kallar denna förmåga för relationskompetens där det är 

viktigt att skapa, utveckla och upprätthålla relationer. Vidare framhåller Aspelin att 

pedagoger måste kunna känna och läsa av eleverna för att i varje enskild situation, 

kunna bemöta eleverna på rätt sätt utifrån deras förmågor och förutsättningar. 

 

Enligt Nilholm (2007) är det relationella perspektivet en motsats till det kategoriska 

perspektivet genom att det problemskapande beteendet inte direkt tillhör eleven utan att 

det istället är viktigt att fokusera på situationen och miljön där eleven vistas och agerar 

i.  

 

Enligt Nilholm (2007) är de två perspektiven alltså två helt skilda sätt i att förstå 

elevernas problemskapande beteenden men bör ändå inte utesluta varandra. Persson 

(2013) menar att perspektiven istället bör ses som två verktyg som tillsammans kan 

förstå eleven och verksamheten. Nilholm (2007) påpekar också att det är viktigt att de 

olika perspektiven kan mötas och samarbeta för att det ska bli bästa möjliga lärande och 

utveckling för eleven.  

 

6. Problemformulering  

 
Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) finns det en uppfattning bland många vuxna 

att tillrättavisningar och straff är två nödvändiga metoder för barn i konfliktsituationer. 

Enligt ovanstående författare visar det sig dock att tillrättavisningar och straff enbart 

bidrar till att barnet känner sig misslyckat. Greene (2011) menar att det är den vuxna 

omgivningens ansvar att utforma en miljö som erbjuder barnen de rätta 

förutsättningarna till att lyckas. 
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7. Metod 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera hur vi gått tillväga för att komma fram till 

studiens syfte. För att tydliggöra tillvägagångssättet har vi valt att dela in metoddelen 

efter rubriker. 

 

7:1 Val av metod 

Johansson och Svedner (2010) förespråkar intervjuer när det kommer till att undersöka 

lärares inställning och syn på skolans verksamhet. Intervjuerna utgår från ett kvalitativt 

perspektiv som ger ett bredare och ett mer djupgående resultat av intervjuerna. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) kan den kvalitativa intervjumetoden liknas med ett 

alldagligt samtal.  

 

Vi använde oss av öppna intervjufrågor eftersom det enligt Johansson och Svedner 

(2010) gav oss mer utrymme för följdfrågor. Genom att använda öppna intervjufrågor 

minskas också risken till att de intervjuade svarar utifrån vad de tror förväntas av dem. 

Öppna intervjufrågor ger också utrymme till bredare och mer utvecklande svar. Enligt 

Bryman (2018) är det inom kvalitativ intervjumetod lämpligt att låta den intervjuade få 

utveckla sina tankar, detta medför en bredare bild och ett större perspektiv på den 

intervjuades svar.  

 

7:2 Urval 

Personerna som medverkat i intervjuerna var alla verksamma lärare i skolans miljö. För 

att få ett bredare underlag så intervjuades sju personer, från olika skolor och med olika 

utbildningsbakgrunder. Vi ville också få en mångfald på de intervjuade och valde därför 

både kvinnliga och manliga lärare i olika åldrar vid tre olika skolor. Samtliga lärare har 

vi kommit i kontakt med i samband med vår VFU (verksamhetsförlagda utbildningar). 

Alla lärare arbetar i en mellansvensk kommun med barn i åldern sex till tio år.  

 

7:3 Genomförande 

För att undvika eventuella fallgropar under intervjutillfällena så förklarar Johansson och 

Svedner (2010) vikten av att vara väl förberedd och ha genomtänkta frågeställningar. 
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Samtliga intervjupersoner kontaktades via mail där vi presenterade examensarbetets 

syfte samt vilket ämne vi riktat in oss på. Intervjupersonerna fick också via mailet ta del 

av intervjufrågorna innan intervjun tog vid. Mailet skickades privat till samtliga 

intervjupersoner så att övriga respondenter inte skulle kunna ta del av vilka fler som var 

villiga att delta i studien. Före intervjutillfället fick respondenterna ta del av ett så kallat 

missivbrev, som bland annat redogjorde för de etiska aspekterna. Intervjuerna pågick 

mellan ca 25–40 minuter och genomfördes på de olika skolornas arbetsrum. Samtliga 

intervjutillfällen spelades in (se intervjufrågor i bilaga 2). 

 

7:4 Bearbetning 

Efter varje avslutad intervju och efter att den intervjuade lämnat arbetsrummet, 

diskuterade vi svaren sinsemellan. Detta gjordes för att se över om vi fått det underlag 

vi behövde samt för att säkerställa om en komplettering var nödvändig. Vi lyssnade 

även igenom samtliga intervjusvar för att se om inspelningen genomförts på ett korrekt 

sätt. Intervjuerna delades sedan upp och transkriberades på varsitt håll. 

Intervjumaterialet behandlades sedan genom att kategoriseras efter likheter och 

olikheter. 

 

7:5 Etiska aspekter 

Bryman (2018) belyser vikten av anonymitet och integritet för de personer som deltar i 

studien. Genom vårt missivbrev förklarade vi att intervjuerna sker anonymt och att 

personernas riktiga namn inte kommer att användas i undersökningen samt att det 

inspelade materialet kommer raderas efter avslutad kurs. I missivbrevet ställde vi också 

frågan om vi har den intervjuades tillåtelse att spela in samtalet. Den intervjuade 

godkände sitt deltagande genom att signera missivbrevet. Missivbrevet mailades privat 

till samtliga deltagare, detta för att värna om deltagarnas integritet. Bryman talar även 

om samtyckeskraven som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen (se missivbrev i bilaga 1).  

 

8. Resultat   

 

I det här avsnittet kommer vi att lyfta fram vilken utbildningsbakgrund de intervjuade 

lärarna har inom konflikthantering samt hur arbetet kring konflikthantering i dagsläget 
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ser ut. Vi kommer också redogöra för vilken erfarenhet verksamma lärare har av 

metoden lågaffektivt bemötande samt vad lärarna anser är metodens fördelar respektive 

nackdelar. Resultatet visar att samtliga sju intervjupersoner känner till lågaffektivt 

bemötande och att de flesta lärare arbetar på ett sätt som efterliknar metoden. 

Intervjumaterialet är kategoriserat efter rubriker som sammanfattar respondenternas svar 

på intervjufrågorna. Nedan kommer ett urval av citat från intervjuerna. De intervjuade 

lärarna benämns i avsnittet både som lärare och respondent 1–7. 

 

8:1 Utbildning inom konflikthantering 

Intervjustudien visade att det finns en stor brist på utbildning i konflikthantering. 

Lärarna påpekar att arbetet med konfliktlösning är en stor del av det dagliga arbetet, 

därför anser flera av lärarna att utbildning inom området är nödvändigt. Nedan finns ett 

urval av citat som svarar på om lärarna har någon utbildning i konflikthantering. 

 

”Nej, ingenting. Men det är något jag saknar. Jag saknar olika modeller i 

konfliktlösning. Vi tycker väldigt olika här, vi behöver en samsyn på hela 

skolan egentligen. Hur gör vi, hur löser vi konflikterna på skolan” (respondent 

1).  

 

”Nej. Alltså inte riktat så” (respondent 2). 

 

”Möjligtvis. Jag kan möjligtvis ha gått en kurs i konflikthantering för x antal år sen. 

Men när jag ser tillbaka på min lärarutbildning så minns jag faktiskt inte” (respondent 

3). 

 

”Nej det har jag inte fått. Vi har ju jobbat med det på möten så och man har ju varit på 

nån föreläsning nån gång. Men jag har inte nån utbildning i det. Men jag saknar det 

eftersom det är en stor del av arbetet, att lösa konflikter” (respondent 4). 

 

”Nej ingen utbildning genom skolan.  Men jag har gått lite kurser som jag har sniffat 

upp själv, men det var längesen nu” (respondent 5). 
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”Jag har utbildning i konflikthantering för det ingick i min specialpedagogutbildning” 

(respondent 6). 

 

8:2 Arbetet kring konflikthantering  

Det finns flera tillvägagångssätt för att lösa konflikterna som uppstår i skolan. Det 

framkommer i våra intervjuer att det finns skillnader på hur lärarnas arbete ser ut. 

Nedan anges lärarnas svar på frågan om hur arbetet kring konflikthantering i dagsläget 

ser ut.  

 

”Vi jobbar olika kring konflikthantering här. Ibland tar jag undan barnen en och en, 

det beror på hur stor konflikten är. Om man bygger en relation med barnet, det är ju 

jätteviktigt att du får en relation med varje barn. Då kan du ju lära känna, att det här 

barnet kanske jag behöver ta ensam och det här barnet vill reda ut konflikten i grupp. 

Jag vill samla barnen så att dom får möjligheten att berätta sin upplevelse sen reda ut 

konflikten därifrån” (respondent 1). 

 

”Jag märker att vi i arbetslaget inte har någon gemensam syn på konflikter, hur vi ska 

reda ut dom och hur vi gör och sådär. Vissa tycker att det räcker med ett förlåt, medan 

jag tycker att det inte är tillräckligt för att reda ut en konflikt. Eller liksom att någon 

tycker att barnen måste reda ut konflikten själva. Nä så gör inte jag, jag vill följa med 

barnen och hjälpa till” (respondent 2). 

 

”Jag har svårt att släppa konflikterna till barnen själva. Jag vill gärna gå in och hjälpa 

till och handleda barnen. Jag har svårt att vänta ut situationen, att vänta ut vad som ska 

hända. Det jag försöker göra när barnen kommer och uppvisar en konflikt, ja men 

berätta gå och berätta hur du känner, säg ifrån, gå och säg att det inte känns okej, jag 

tycker såhär… eller jag tänker såhär…, att man uppmuntrar barnen att gå själva 

medan jag har lite koll på att det går iväg och testar först själv. Men om jag ser att en 

konflikt uppstår där inget barn kommer och hämtar en vuxen, där man märker att det 

går lite över styr, då har jag svårare att vänta ut den situationen. Så det kan känna lite 

olika på olika sätt. Det finns vissa situationer som är mer akuta och situationer som är 

mindre akuta i en konflikt” (respondent 3). 
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”Som jag kan uppleva det lite mer så vill jag säga ganska korta ord när det uppstår 

konflikter. Om man ser att någon gör något dumt mot någon annan, att man säger då: 

“Stopp! Det där är inte okej”.  Jag markerar och jag visar att det där är fel och sen gör 

jag inte så mycket mer med det för jag vill inte ge de negativa för mycket 

uppmärksamhet. Jag brukar tänka att min uppgift är att hjälpa barnen med verktyg så 

de kan lösa konflikterna själva. Det är egentligen inte meningen att jag ska lösa 

konflikter åt barnen, för dom kan det själv. Om ett barn kommer fram och säger till mig 

till exempel att “han var dum mot mig!”, då brukar jag svara att “Ja men gå dit då och 

säg till han att han ska sluta då”. I första steget behöver jag som vuxen inte gå dit och 

styra upp” (respondent 4). 

 

8:2:1 Sammanfattning av lärarnas arbete kring konflikthantering 

 
Intervjustudien visade att arbetet kring konflikthantering ser olika ut bland de 

verksamma lärarna. En del lärare föredrar ett längre arbete vid utredningar av 

konfliktsituationer, medan andra föredrar korta och mer snabba lösningar. Majoriteten 

av lärarna önskar dock en gemensam plan för hur arbetet mot konflikter ska tillämpas i 

verksamheten. Det finns flera lärare som vill göra de inblandade eleverna mer delaktiga 

i konfliktlösningen. Det skiljer sig dock på vilket sett eleverna ska vara delaktiga. Vissa 

lärare anser att eleverna ska lösa konflikterna genom stöttning och handledning av en 

vuxen, medan andra lärare anser att eleverna först bör pröva att lösa sina konflikter på 

egen hand. 

 
8:3 Förbättringsområden kring konflikthantering 

För att bedriva en god pedagogisk verksamhet, uppger lärarna i intervjuerna att det 

krävs en del åtgärder, bland annat önskar lärarna en gemensam syn på konfliktlösningar.   

Nedan svarar lärarna på vilka förbättringsområden de kan se i verksamheten i samband 

med konflikthantering. 

 

”Lära av varann. Att alla på skolan har samma syn på konfliktlösning, hur man gör och 

så, där av vikten med utbildning. Så att barnen känner att det inte spelar någon roll 

vilken vuxen man går till. Det är jätteviktigt med en samsyn, därför behövs mer tid till 

diskussion. Vi måste diskutera mera!” (respondent 1). 
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”Jag märker att vi inte har någon gemensam syn på konflikter, hur vi ska reda ut dom, 

hur vi gör och sådär. Vi måste prata ihop oss, hur vi gör så att vi får en samsyn” 

(respondent 2). 

 

”Det jag saknar om jag ska tänka förbättringsområden. Det som skulle vara bra för 

barnen, det är om alla har samma tillvägagångssätt i konfliktlösning. Att man tänker i 

samma steg, för jag har ju ett sätt som jag jobbar efter och det använder jag ganska 

konsekvent. När man löser en konflikt borde vi ha samma typ av tillvägagångssätt i 

arbetet” (respondent 3). 

 

8:3:1 Sammanfattning av lärarnas synpunkter på förbättringsområden 

Flera av lärarna uppger att det inte finns någon direkt samsyn på hur konflikterna i 

skolan bör lösas och uppger därför samsyn som ett förbättringsområde. De flesta av 

lärarna är överens om att det även bör finnas mer tid till diskussioner och möten inom 

arbetslaget så att de tillsammans kan komma på en plan för hur arbetet med konflikter 

ska gå till.  

 

8:4 Erfarenheter av lågaffektivt bemötande 

Studien visar att erfarenheterna av lågaffektivt bemötande är varierande. Nedan anges 

lärarnas svar på frågan vad de tycker om lågaffektivt bemötande i samband med 

konflikthantering. 

 

”I lågaffektivt bemötande är man lugn, du kan inte prata med barnet om problemet om 

barnet är i affekt. Ta det efteråt, hela tiden bekräfta barnet. Ja men, du kan ju få höra 

hur mycket skit som helst. Men då måste jag bemöta med ”ja men jag tycker om dig 

ändå”. Det är bara att bekräfta, bekräfta och bekräfta och vara lugn” (respondent 1). 

 

”Det är ju klart att man alltid försöker så, att alltid går in i att vara lugn... i situationen. 

Men sen är man inte mer än människa heller. Jag menar, ibland så klarar man inte det 

heller. Då känner man sig som en skit efter, det gör man ju. Då kan man ju sen efter 

situationen be om ursäkt till barnet eller till den vuxna om det är så att man har gått 

över gränsen. Att man känner själv att nej, det här blev inte bra” (respondent 2). 
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”Jag upplever att man märker att det fungerar på barn som är i affekt eller i tillstånd av 

stor frustration eller aggression. Så att hålla sig lugn gör att dom inte går upp mer i 

affekten eller fortsätter i affekten….  Där hamnar man väl ibland att man vill 

tillrättavisa i den här affekten. Det är ju svårt ibland, man få inte kasta det, man får inte 

slå det, man får inte göra så eller så. Det ska jag väl erkänna, det gör man. Men man 

vet ju att man kanske borde vara lugn och tyst och försöka vänta ut när den här affekten 

kommer…. Det är inte alltid så lätt” (respondent 3). 

 

”Om man kan hålla sig lugn själv och visa att man är en trygg vuxen… men ändå vara 

rak och ärlig på något sätt. Många av de här eleverna som det händer mycket runt som 

man kanske måste ha lite mer pondus mot, dom får man också bra relation med 

upplever jag. Många tänker kanske att det här barnet kommer inte att tycka om mig om 

jag är arg på det barnet. Men jag kan känna att barn känner att man är ärlig. För 

samtidigt som jag jobbar med att bygga upp en relation med det här barnet och ger 

positivt bemötande och göra roliga saker med barnet, så när det händer saker måste jag 

kunna vara rak och säga ”LÄGG AV! Det är inte ok, gå härifrån”. Jag märker att då 

känner barnet att man är ärlig också” (respondent 4). 

 

”Om jag tolkat den rätt, blir man för mjuk i allvarliga situationer tycker jag inte att det 

fungerar. Vissa individer kan man inte hålla på att skälla på. Jag tror oavsett individ så 

möts du hellre av en person som är lugn och inte står och skriker. Så funkar nog dom 

flesta, både vuxna och barn. Att vara lågaffektiv över huvud taget är att föredra framför 

att vara skrikande och arg. Det är inte så lätt att ta in då. Eftersom jag inte kan 

metoden till 100% så tror jag att den funkar bra, men sen finns det vissa individer den 

inte funkar på. Men då har det att göra med individen, inte metoden. Generellt sätt tror 

jag de flesta barn hellre möts av ett sådant bemötande. Då betyder det inte att man 

behöver vara mesig. Jag försöker bemöta de flesta så” (respondent 6). 

 

8:4:1 Sammanfattning av lärarnas erfarenheter om lågaffektivt bemötande 

 
Samtliga lärare känner till metoden, men applicerar den på olika sätt i samband med 

konflikthantering. Lärarnas upplevelse av lågaffektivt bemötande är främst positiv på 

grund av att metoden alltid utgår från att bemöta barn med ett lugnt förhållningssätt. Det 

finns även lärare som tycker att metoden är svårtolkad och att den inte fungerar på alla 

barn. 
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8:5 Metodens fördelar 

Lågaffektivt bemötande handlar till största del om att ha ett lugnt förhållningssätt när 

man bemöter barn i konfliktsituationer. Det är just det lugna förhållningssättet som 

lärarna är positiva till när de talar om metoden. Nedan finns ett urval av citat som visar 

vilka fördelar lärarna ser med metoden. 

 

”Det är alltid en fördel att vara lugn! I alla situationer är det en fördel att vara lugn 

och inte hetsa upp sig. Sen är vi ju människor, så man gör ju det ibland ändå. Även om 

det inte är konflikter, möter du en ny människa och är lugn så blir ju det ett lugn. Det 

smittar ju eller vad ska man säga. Leende smittar, lugnhet smittar och explosivitet 

smittar” (respondent 2). 

 

”Att om man behåller ett lugn i sådana här situationer när det är något beteende som 

inte är önskvärt av olika slag, så inger man, tycker jag, ett lugn om man håller sig lugn. 

Så blir ju den man möter också lugnare. Ofta är man ju i stor grupp, det påverkar ju 

andra om man skulle brusa upp och kanske gör att andra också går i affekt för att den 

kanske speglar sig i mig. En del kan ju känna av det kanske att man inte går i affekt 

bara för att någon går i affekt, men en del gör ju det ändå. Alla kan ju inte kontrollera 

det. Så jag tycker ett lugn överlag i verksamheten är positivt” (respondent 3). 

 

”Det är ett humant sätt att bemöta eleverna, sen är det ju det man kommer längst med. 

Just det att man kan använda avledning. Det finns så många bra saker med metoden” 

(respondent 6). 

 

8:5:1 Sammanfattning av metodens fördelar 

Flera av lärarna är positiva till lågaffektivt bemötande eftersom metoden förespråkar ett 

lugnt förhållningssätt. Många av lärarna menar även att ett lugn speglar av sig och är 

nödvändigt när ett barn är i affekt. En del lärare hävdar också att ett lugnt bemötande 

bidrar till att lättare kunna skapa goda relationer till barnen. 

  
8:6 Metodens nackdelar 

En del av lärarna uppger att lågaffektivt bemötande kan vara svårbegriplig i vissa 

situationer. Eftersom ingen av lärarna har någon utbildning i metoden, är en del lärare 
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osäkra på om de använder metoden på rätt sätt. Nedan svarar lärarna på frågan om vilka 

nackdelar de ser med metoden.  

 

”Jag vet inte. Det är lite så, kan jag tycka, att barnen behöver se att även jag har 

känslor. att jag kan bli ledsen, jag kan bli arg. Sen behöver man inte stå och skrika, men 

att markera och säga att nu blir jag ledsen när du slår på mig eller nu blir jag arg när 

du skriker på mig. Barnen behöver se att även jag har känslor fast jag är vuxen. Man 

behöver göra skillnad på person och handling” (respondent 1). 

 

”Jag ser inga nackdelar överhuvudtaget” (respondent 2). 

 

”Det här vanliga nötandet kring barn som inte gör som vi personal tycker kanske är ett 

önskvärt beteende. Men för dom är det inget problem, det är bara lösningar på deras 

sätt att se. Att dom löser det efter sin förmåga. Där tycker jag det är önskvärt att man är 

lågaffektiv” (respondent 3). 

 

”Jag tycker ibland att det ibland kan vara lite svårtolkat, alltså vad är lågaffektivt 

bemötande och inte. Det behövs pondus, men just att många barn behöver sägas till 

ordentligt. ”Nu lilla vän, nu måste du sluta slåss” (pratar med bebisröst), att göra så 

funkar ju inte för alla elever. Man måste få höja rösten! Det kan bli lite daltande och 

det kan bli negativt. Metoden funkar inte på alla barn” (respondent 4). 

 

”Om man använder metoden på rätt sätt så kan jag inte se några nackdelar. Men 

använder man den på fel sätt, tror jag det kan gå hur tokigt som helst” (respondent 6). 

 

8:6:1 Sammanfattning av metodens nackdelar 

Trots att de flesta lärare var positiva till ett lågaffektivt bemötande anger en del lärare 

att de upplever metoden som svårtolkad. En lärare uppger att det måste få vara tillåtet 

att bli arg och visa pondus i vissa situationer. Läraren menar att hen är osäker på om det 

är lovligt att visa sådana typer av känslor när hen använder den lågaffektiva metoden.  

 

En annan lärare menar att hen är osäker på om det är tillåtet att visa sig ledsen eller arg 

inför barnen. Läraren förklarar att barnen behöver se att även vuxna kan bli arga och 

ledsna i konfliktsituationer, men är också osäker på om lågaffektivt bemötande är 
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tillåtande till att som vuxen exponera sina egna känslor. Det finns också de lärare som 

inte kan se några nackdelar alls med lågaffektivt bemötande, men är samtidigt noga med 

att påpeka att metoden måste användas på rätt sätt, annars kan det gå väldigt fel.  

 

9. Resultatdiskussion 

 

I resultatdiskussionen kommer resultatet från våra intervjuer att analyseras och kopplas 

ihop med studiens litteratur och forskning. 

 

9:1 Utbildningsbakgrund 

Enligt Skolverket (2018) har lärarna kravet på sig att upplysa eleverna om 

grundläggande värderingar, arbetssätt och processer. Detta ska bidra till att eleverna 

själva kan hantera konfliktsituationer på ett positivt sätt. Skolverket menar också att 

lärarna har ett ansvar i att erbjuda eleverna de rätta verktygen för att skapa en god 

självkännedom. Skolverket (2014) belyser även att förebygga, hantera samt att åtgärda 

konflikter ingår i lärarnas uppdrag.  

 

I resultatet påtalar de flesta lärare att arbete med konflikthantering är en stor del av det 

dagliga arbetet. Trots detta framkommer det att samtliga lärare saknar utbildning i 

konflikthantering i sina grundutbildningar. Endast en lärare har utbildning i ämnet i och 

med sin specialpedagogutbildning som är ett på påbyggnadsprogram till 

lärarutbildningen. Hur är det möjligt att lärare utan utbildning inom konflikthantering, 

ska kunna arbeta utifrån de krav som styrdokumenten lyfter fram när utbildning inom 

området saknas? 

 

9:2 Arbetet med konflikthantering i dagsläget 

9:2:1 Samsyn som ett förbättringsområde  

Lärarna uppger inte enbart att utbildning i konflikthantering saknas, de påpekar också 

att de saknar en gemensam struktur och en gemensam plan för hur arbetet mot 

konflikthantering ska gå till. I arbetet med konflikthantering visar det sig att lärarna har 

olika tillvägagångssätt för hur de löser konflikterna som uppstår. Flera av lärarna 

förespråkar samtal och utvärderingar, medan andra lärare föredrar snabbare lösningar. 

En del lärare är också positiva till att låta barnen lösa konflikterna själva. 
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”Jag märker att vi i arbetslaget inte har någon gemensam syn på konflikter, hur vi ska 

reda ut dom och hur vi gör och sådär. Vissa tycker att det räcker med ett förlåt, medan 

jag tycker att det inte är tillräckligt för att reda ut en konflikt” (respondent 2). 

 

Enligt Greene (2011) bör det i ett arbetslag, finnas en samsyn och en struktur för hur 

lärarna ska stötta eleverna i deras olösta problem och outvecklade färdigheter. Ett starkt 

arbetslag med en genomarbetat samsyn är nödvändigt för att lättare hitta åtgärder till 

elever med svårigheter.  

 

”Att alla på skolan har samma syn på konfliktlösning, hur man gör och så, där av 

vikten med utbildning. Så att barnen känner att det inte spelar någon roll vilken vuxen 

man går till. Det är jätteviktigt med en samsyn, därför behövs mer tid till diskussion. Vi 

måste diskutera mera!” (respondent 1). 

 

Greene (2011) menar att det är omöjligt att stötta eleverna om lärarna inte får tid till 

möten där de kan diskutera och komma överens om en gemensam struktur och samsyn. 

Greene påpekar också att lärarna bör erbjudas större möjligheter till diskussionsmöten 

där det ska finnas utrymme för att lyfta fram bekymmer, ge rådgivning och stöttning i 

arbetet. 

 

Enligt respondenterna finns det en viss skillnad på hur lärarna i skolan löser konflikter 

och hur de bemöter affekter. En del lärare föredrar att samtala med de inblandade 

barnen medan en del anser att barnen själva ska säga ifrån och lösa konflikten.  

 

”Som jag kan uppleva det lite mer så vill jag säga ganska korta ord när det uppstår 

konflikter. Om man ser att någon gör något dumt mot någon annan, att man säger då: 

“Stopp! Det där är inte okej”. Jag markerar och jag visar att det där är fel och sen gör 

jag inte så mycket mer med det för jag vill inte ge de negativa för mycket 

uppmärksamhet. Det jag kan uppleva lite mer är att andra lärare då, dom säger ju 

stopp och sluta, men sen ska dom liksom fortsätta prata om det där, och de ska prata 

med de barnet och de barnet om man ska göra utredningar och man ska fråga dagen 

efter om det har blivit bättre. Jag kan känna ibland att de ger det lite för mycket 

uppmärksamhet. Ibland kan de prata sönder barnen. Jag brukar tänka att min uppgift 
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är att hjälpa barnen med verktyg så dom kan lösa konflikterna själva. Det är egentligen 

inte meningen att jag ska lösa konflikter åt barnen” (respondent 4). 

 

Bühler et al. (2018) anser det vara viktigt med konfliktutvärdering där de inblandade 

barnen och en vuxen genom samtal försöker hitta lösningar för hur konflikten eller 

affekten kan undvikas eller hanteras om den skulle uppstå fler gånger. Greene (2011) 

menar att lärare, eller vuxna med barn i sin närhet bör ha förhållningssättet att barn gör 

rätt om de kan och aktivt handla utifrån det. Greene menar också att alla vuxna har ett 

ansvar i att vägleda barnet eftersom barnet i många fall saknar vissa färdigheter som är 

nödvändiga för att kunna hantera svårigheter i vardagen, till exempel konflikter i skolan.  

 

Forskning av McDonnell et al. (2008) visar att lärare som arbetar med barn med 

svårigheter, bör ha en gemensam syn på arbetet med konflikthantering, annars når det 

förebyggande arbetet inte sin fulla effekt. Vidare menar McDonnell et al. (2015) att 

förebyggande arbete kan bidra till att barn med svårigheter får verktyg för att behålla sitt 

lugn, vilket i sin tur bidrar till att konflikter inte uppstår lika lätt. 

 

9:3 Erfarenheter av lågaffektivt bemötande 

Det visade sig att samtliga lärare känner till metoden lågaffektivt bemötande, men 

kunskapen om ämnet är däremot varierande. Ingen av lärarna har gått en specifik 

utbildning kopplat till metoden utan har sin kunskap genom föreläsningar, litteratur och 

eget intresse.  

 

9:4 Metodens fördelar och hur den appliceras i skolan 

9:4:1 Behålla lugnet  

Flera av respondenterna beskriver att de använder sig av lågaffektivt bemötande genom 

att hålla sig lugna när ett barn är i affekt eftersom det annars finns en risk för att barnet 

blir ännu mera argt. 

 

”Att om man behåller ett lugn i sådana här situationer när det är något beteende som 

inte är önskvärt av olika slag, så inger man, tycker jag, ett lugn om man håller sig lugn. 

Så blir ju den man möter också lugnare” (respondent 3). 
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”Det är alltid en fördel att vara lugn! I alla situationer är det en fördel att vara lugn 

och inte hetsa upp sig” (respondent 2). 

 

Samtliga lärare som applicerar metoden i skolan är överens om att ett lugnt bemötande 

är det viktigaste verktyget för att hantera konfliktsituationer. Enligt Hejlskov Elvén och 

Wiman (2015) kan barn ha svårt med att reglera sin affekt och kan dessutom vara 

känsliga för affektsmitta. Därför är det av stor vikt att den vuxna behåller sitt lugn och 

försöker kontrollera sina egna känslor. Respondenterna har en vetskap om metoderna 

inom lågaffektivt bemötande och vet att de bör hålla sig lugna, vara tysta och vänta tills 

affekten har lagt sig. Vidare menar Hastings (1997) att det är de yttre faktorerna som har 

den största påverkan på barnet. Hastings förklarar att vuxna med barn i sin närhet bör 

förändra sitt bemötande till ett mer lugnare förhållningssätt för att minska risken för 

affekt.  

 

9:4:2 Separera person och handling 

”I lågaffektivt bemötande är man lugn, du kan inte prata med barnet om problemet om 

barnet är i affekt. Ta det efteråt, hela tiden bekräfta barnet. Ja men, du kan ju få höra 

hur mycket skit som helst. Men då måste jag bemöta med ”ja men jag tycker om dig 

ändå”. Det är bara att bekräfta, bekräfta och bekräfta och vara lugn” (respondent 1).  

 

Respondenten ovan menar att hen bemöter barn i affekt genom att behålla sitt lugn 

samtidigt som respondenten är noga med att separera på person och handling. Trots att 

konflikt uppstår menar respondenten att det är viktigt att berätta för barnet att hen tycker 

om barnet som person, men däremot inte tycker om den dåliga handling som barnet gör. 

Så som respondenten agerar, tycker Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) är ett rätt 

agerande i problemsituationer. Författarna belyser vikten av att separera på person och 

dess handling och menar att det kan göras genom att hela tiden bekräfta barnet med att 

säga saker som ”Jag tycker om dig, men jag tycker inte om att du gör så här…”.  

 

Enligt Greene (2011) är det viktigt att förstå och ta hänsyn till barnets svårigheter. Han 

menar också att det är betydelsefullt med relationsbygge där den vuxna omgivningen 

tillsammans med barnet ska kunna lösa problemskapande beteendet och konflikter. Den 

vuxna måste få barnet att känna förtroende och tillit samtidigt som barnet måste känna 

att den vuxna lyssnar, förstår och bekräftar.  
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9:4:3 Bemötande 

”Det är ett humant sätt att bemöta eleverna, sen är det ju det man kommer längst med. 

Just det att man kan använda avledning. Det finns så många bra saker med metoden” 

(respondent 6). 

 

Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) är avledning en effektiv metod när det 

kommer till lågaffektivt bemötande. Barn i affekt kan då ledas bort från 

konfliktsituationen och istället få fokus på något annat som inte stegrar barnets ilska. 

Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) förespråkar också avledning eftersom det medför att 

barnet får tänka på någonting annat. Att avleda kan göras genom att prata om något som 

barnet är intresserad av, använda sig av humor eller att byta ut den vuxna personen till 

en annan vuxen som finns i närheten.  

 

Enligt Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) är lågaffektivt bemötande ett förhållningssätt 

där den vuxna omgivningen förebygger och hanterar barnens konflikter och 

problemskapande beteende. Greene (2011) menar att de vuxna bör ha förhållningssättet 

att barn gör rätt om de kan istället för att ha en inställning om att barnen kan bara de 

vill. Genom ett sådant förhållningssätt kan omgivningen lättare förstå att det inte är 

motivationsbrist utan att det är förmågan som saknas. Enligt Nilholm (2007) syftar det 

relationella såväl det kategoriska perspektivet på att det är det yttre faktorerna som har 

störst påverkan på barnet. Aspelin (2018) menar att det är den vuxna omgivningens 

ansvar att utforma en miljö anpassad för barns olika förutsättningar och behov. Det kan 

därför vara av stor vikt att utforma en gemensam syn för att skapa de rätta premisserna 

så att inte fokus enbart riktas mot det enskilda barnet, utan även på lärarna och den 

verksamhet lärarna bedriver. 

 

”Jag upplever att man märker att det (lågaffektivt bemötande) fungerar på barn som är 

i affekt eller i tillstånd av stor frustation eller aggression” (respondent 3). 

 

Läraren ovan förespråkar lågaffektivt bemötande i samband med att ett barn är i affekt. 

Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) styrker respondentens åsikt när de menar att 

metoden är effektiv i situationer där ett barn är i ett affekt-, aggression eller 

frustrationstillstånd. Detta för att metoden har en lugnande effekt på barn som befinner 

sig i en svårhanterlig situation.  
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9:5 Metodens nackdelar 

9:5:1 Bestraffningar och skrik 

”Jag tycker ibland att det ibland kan vara lite svårtolkat, alltså vad är lågaffektivt 

bemötande och inte. Det behövs pondus, men just att många barn behöver sägas till 

ordentligt. ”Nu lilla vän, nu måste du sluta slåss” (pratar med bebisröst), att göra så 

funkar ju inte för alla elever. Man måste få höja rösten! Det kan bli lite daltande och 

det kan bli negativt. Metoden funkar inte på alla barn” (respondent 4).  

 

Enligt forskarna McDonnell et al. (1998) är bestraffningar och skrik åt barnen 

ineffektiva och felaktiga metoder som inte får konflikten eller affekten att upphöra. 

Forskarna menar att det är vanligt förekommande bland omgivningen att ta till denna 

metod när problemskapande beteende uppstår. Enligt forskarna McDonnell, Reeves, 

Johnson och Lane vill i sin forskning påvisa att metoden lågaffektivt bemötande är en 

bättre strategi vid konfliktsituationer.  

 

Vidare menar även Duijvenvoorde el al. (2008) att tillrättavisningar och straff innebär 

att barnet inte lär sig något. Dessutom säger Hejlskov Elvén och Wiman (2015) att när 

den vuxna omgivningen försöker få barnet att uppföra sig genom skäll, straff och 

tillrättavisningar men ändå inte lyckas få kontroll på situationen, hamnar de i det så 

kallade metodtaket. Ett skeende som innebär att det blir mycket svårare att påverka och 

förändra beteendet eller konflikten. Den vuxna bör då istället förändra sitt bemötande 

och sänka kraven och förväntningarna på barnet. 

 

9:5:2 Okunskap 

”Om man använder metoden på rätt sätt kan jag inte se några nackdelar. Men 

använder man den på fel sätt, tror jag att det kan gå hur tokigt som helst” (respondent 

6). 

 

Respondent 6 menar att det krävs en stor kunskap om metoden. Utan tillräcklig kunskap 

kan lågaffektivt bemötande istället nå en motsatt effekt. Hejlskov Elvén och Sjölund 

(2018) menar att många människor missförstår metoden och att de upplever att de inte 

får göra någonting. Orsaken till alla missförstånd kan vara att omgivningen har för lite 

kännedom om metoden. Författarna förklarar att lågaffektivt bemötande ska fungera 
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som ett ramverk där de vuxna ska kunna hantera de konflikter som uppstår. Sedan måste 

en förändring göras så att samma problemsituation inte händer igen.  

 

”Dom gånger jag blir riktigt snabbt förbannad, då kan jag nästan få lite dåligt samvete 

att det var kanske inte så här man skulle göra. Fast man ibland måste kanske. Det kan 

vara saker som berör en mycket, om någon elev blir väldigt utsatt på något vis, och man 

vill ta avstånd från det och vill visa att det här är helt oacceptabelt” (respondent 3).  

 

Enligt Hejlskov Elvén och Wiman (2015) är det mänskligt att bli förbannad när det 

uppstår konfliktsituationer. Även om du använder dig av ett lågaffektivt förhållningssätt 

så kommer känslan av ilska och frustration att förekomma. Det gäller dock att ha 

kunskapen hur du kontrollerar de känslor som uppstår. Enligt Hastings (1997) krävs det 

ett långt arbete och en stor kunskap om metoden för att inte själv smittas av barnets 

affektutbrott. Hejlskov Elvén och Wiman (2015) menar att det finns en uppfattning hos 

många vuxna att konflikten ska lösas omedelbart. Hejlskov Elvén och Wiman påpekar 

att det är till en större fördel om situationen hanteras med hjälp av någon slags 

avledning och att en lösning på det oönskade beteendet istället löses vid ett annat 

tillfälle.  

 

10. Metoddiskussion 

 

Om möjligheten till att intervjua fler lärare funnits, hade det också gett oss ett större 

underlag till vår undersökning. På grund av att tre av tio förfrågade lärare tackade nej 

till att bli intervjuade så blev vårt underlag mer begränsat. Trots att vi hade önskat fler 

intervjuer och trots att alla intervjupersoner inte hade en djup kunskap inom ämnet 

lågaffektivt bemötande, så känner vi ändå att vi fick ett bra underlag till vårt 

gemensamma examensarbete. Genom att vi gav intervjupersonerna tid och utrymme 

samt att lyssna aktivt så bidrog det till ett mer djupgående resultat av intervjuerna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är nackdelen med vårt metodval att vi inte kan få 

en generell bild av resultatet. Hade vi däremot använt en stor enkätundersökning som 

metod hade vi kunnat generalisera resultatet bättre. Anledningen till att vi använde 

kvalitativa intervjuer som metod, var för att det passade vår undersöknings syfte och 

frågeställningar bäst. Trots att våra intervjuer hade en tydlig struktur och ett starkt syfte 

så var känslan att vi tillsammans med respondenterna genomförde en alldaglig 
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konversation på ett trivsamt sätt. Sammanfattningsvis fungerade vårt val av metod bra. 

Vi anser att vi fick det underlag vi behövde för att genomföra studien. 

 

11. Sammanfattande reflektioner av studien 

 

Under våra intervjusamtal framkom det också att det finns en skillnad i hur kvinnliga 

och manliga lärare hanterar konflikter. Det framkom även i intervjuerna att lågaffektivt 

bemötande används främst av kvinnor. Det finns givetvis undantag, och vi vill inte 

generalisera men detta är vad som uppkom i samband med samtalen med 

respondenterna. Vi är båda överens om att detta hade varit intressant att undersöka 

vidare, men dessvärre har vi inte funnit någon forskning som stödjer detta. Hade vi 

däremot haft mer tid, hade vi gärna gått djupare i både litteratur och forskning för att se 

om det finns ett samband. 

 

Metoden lågaffektivt bemötande var till en början nytt för oss båda, men har under 

arbetets gång gett oss nya verktyg och insikter som är användbara i det dagliga arbetet 

vid hantering av konflikter. Vi har också blivit medvetna om att metoden kräver en stor 

kunskap och ett stort engagemang för att kunna appliceras rätt i samband med 

konfliktsituationer. Vi är båda positiva till ett lågaffektivt bemötande just för att 

metodens mantra är att barn gör rätt om de kan, inte om de vill. Ett lågaffektivt 

förhållningssätt ger en större förståelse för varför barn agerar som de gör i olika 

situationer, vilket leder till att konflikterna blir färre samt att barnet lär sig att lättare 

hantera sina känslor.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Anna Berglund och Henrik Mattsson och studerar för närvarande 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på högskolan i Gävle. Vi 

skriver just nu vårt gemensamma examensarbete som handlar om lågaffektivt 

bemötande i samband med konflikthantering. 

 

Uppsatsen kommer bland annat att bygga på intervjuer som berör vårt valda ämne. För 

att kunna genomföra vår undersökning är ditt deltagande viktigt för oss. Intervjuerna 

kommer att pågå i ca en timme, och kommer även att spelas in om vi får din tillåtelse. 

Detta gör vi för att informationen ska kunna återges korrekt när vi sedan sammanställer 

intervjun i vår skriftliga undersökning. Det inspelade materialet kommer att raderas 

efter avslutad kurs. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Anna Berglund och Henrik Mattsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den intervjuades underskrift och godkännande: 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Hur många år har du arbetet i skolans miljö? 

 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter? (fritidslärare, lärare, m.m.) 

 

Har du utbildning i konflikthantering? 

 

Vad är en konflikt för dig? Hur skulle du beskriva en konflikt? (konflikt barn till barn, 

eller barn till pedagog). 

 

Hur ser ert arbete kring konflikthantering ut i dagsläget? 

- Ser du några förbättringsområden? Vilka? 

 

Vilka typer av konflikter uppstår i verksamheten (exemplifiera). Orsaker? 

 

Vad tycker du om metoden lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering? 

 

Vilka fördelar ser du med metoden? 

 

Vilka nackdelar ser du med metoden? 
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