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Sammanfattning 
Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att hantera situationer när 

problemskapande beteende uppstår. Metoden har under senare år fått en omfattande 

spridning, även till förskolan där den idag förekommer som pedagogiskt förhållningssätt.  

Syftet med denna studie är att kritiskt granska litterära framskrivningar av lågaffektivt 

bemötande och problematisera användandet av metoden i förskolan utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. De framskrivningar som analyserats består av tre 

böcker som Sveriges främsta företrädare av lågaffektivt bemötande, Bo Hejlskov Elvén, 

antingen författat eller aktivt medverkat i. En kvalitativ innehållsanalys med 

konventionell, induktiv ansats har använts för att genomföra analysen. Resultatet visar tre 

övergripande och urskiljbara gemensamma teman i litteraturen, vilka är ”hur barn 

skildras”, ”hur förskollärare skildras” och ”framställningen av lågaffektivt bemötande”. 

Slutsatserna visar att litteraturen skildrar en omodern syn på barn, en skeptisk syn på 

förskollärare och en strävan att framställa lågaffektivt bemötande som en i sig komplett 

och välfungerande metod i alla sammanhang.   
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1. Inledning 
Lågaffektivt bemötande som pedagogisk idé har varit ett stort samtalsområde på internet. 

Metoden diskuteras och har diskuterats i många olika forum, däribland Facebook-grupper 

riktade till verksamma pedagoger och studenter inom förskolan, såväl som skolvärlden.se 

och forskoleforum.se. Många gånger beskrivs den också positivt i dessa forum. Faran i 

det är att metodens popularitet till stor del kan bottna i människors positiva 

framskrivningar kring den på internet, istället för att vara en metod som spridits tack vare 

beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning. Vikten av att förhålla sig kritiskt till all 

information man tar del av, både som samhällsmedborgare men än mer som 

yrkesverksam förskollärare, kan inte framhållas nog.  

 

Under de senaste åren har lågaffektivt bemötande spridits fort och omfattande. Svenska 

Dagbladet beskrev den 6 mars 2019 hur metoden på bara ett par år slagit igenom inom 

skolväsendet och hur lågaffektivt bemötande blivit en ny pedagogisk ”trend”. Metoden 

har därmed blivit alltmer populär att tillämpa som förhållningssätt i förskola och skola. 

Ursprungligen utvecklades den dock för andra syften och har därför inte existerat i 

skolvärlden särskilt länge, vilket också är anledningen till att forskningen kring 

lågaffektivt bemötande i utbildningssammanhang är oerhört begränsad eller snarare icke 

existerande. Trots den omfattande bristen på forskning har lågaffektivt bemötande 

märkligt nog blivit vida spritt inom skolvärlden.  

 

Innovationen lågaffektivt bemötande i pedagogiska sammanhang har mött tankar och 

åsikter. En del menar att metoden är effektiv och lämplig att tillämpa i 

undervisningssammanhang medan andra menar att den orsakar bland annat 

ledarskapsproblem och saknar vetenskapliga belägg, något som Svenska Dagbladet 

(2019) poängterar. Den kritiska dimensionen till lågaffektivt bemötande har under de 

senare åren alltså blivit ett faktum, vilket Svenska Dagbladets (2019) artikel är ett 

exempel på. Detta har resulterat i en debatt gällande metodens ökade popularitet och 

användandet av den i förskola-skola. Skolvärlden rapporterade den 21 februari 2019 om 

ökade hot och våldsincidenter på Hjulsta grundskola i Stockholm. Våldet beskrevs ha 

ökat kraftigt, både elever emellan men också mot lärare. Lärarnas riksförbund och lärarna 

själva beskrev problematiken som en negativ följd av att de börjat tillämpa metoden 

lågaffektivt bemötande när elever inte skötte sig. Anledningen till att de började använda 

sig av metoden förklarade de var på grund av direktiv från skolledningen.  

 

I en annan artikel som Svenska Dagbladet publicerade den 1 mars 2019 kan man läsa om 

hur metodens främsta företrädare, Bo Hejlskov Elvén, bemötte kritiken av lågaffektivt 

bemötande. Han menade att de tillfällen som det inte har fungerat berodde på att man har 

använt det fel. Han benämnde också att det är viktigt att man förstår sig på metoden och 

hur den skall följas. Något som han menade att lärarna inte kan ha gjort, detta trots att 

rektorn förklarat att de fått specifik utbildning i att använda sig av lågaffektivt bemötande. 

SvD frågade sedan Hejlskov Elvén huruvida det finns vetenskapliga belägg för att 

metoden faktiskt fungerar i skolor och hans svar var att det inte finns det i dagsläget och 

att det tar tid att få igång sådan forskning.  

 

Metodens avsaknad av vetenskapliga belägg kan vara värd att framhålla med tanke på att 

Skolverket (2018) förklarar att förskolan ska vara vetenskapligt förankrad. ”Förskolan 

ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.” 

(Skolverket, 2018, s. 6). 
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En didaktisk utgångspunkt har valts att tillämpa till denna studie. Didaktik beskrivs enligt 

Sheridan och Williams (2018) som ett annat ord för undervisning. Studier inom didaktik 

fokuserar därmed på innehåll i förskolans utbildning där förskolläraren vill påverka 

barnets utveckling i någon specifik riktning. Riktningen behöver inte bestämmas av 

förskolläraren utan kan även definieras av barnet på så vis att förskolläraren låter barnets 

eget intresse, nyfikenhet och vilja styra. Didaktik eller undervisning, handlar alltså inte 

bara om att förmedla information till barn utan snarare om hur barns omfångsrika lärande 

kan främjas utav förskolläraren. En vanlig tanke kan nog annars vara att undervisning 

handlar om att förmedla ett innehåll och information för att utveckla barns kunskaper 

inom olika områden och ämnen, men som Sheridan och Williams (2018) förklarar är det 

betydligt bredare än så. Lågaffektivt bemötande är en metod som syftar till att förändra 

och hantera barns problemskapande beteende. Att studera vilka metoder och 

förhållningssätt förskollärare bör använda för att påverka barn i olika förhandsbestämda 

riktningar, kan alltså uppfattas vara en didaktisk fråga och därför har detta examensarbete 

fallit inom ramarna för didaktik.  

 

Den rådande debatten, det ökade inflytande som lågaffektivt bemötande fått i Sveriges 

förskolor och min egen kritiska nyfikenhet har gett upphov till den här studien. I detta 

examensarbete är därför strävan att kritiskt granska framskrivningar av lågaffektivt 

bemötande som pedagogiskt förhållningssätt i förskolan.   

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att kritiskt granska litterära framskrivningar av lågaffektivt 

bemötande och att problematisera användandet av metoden i förskolan.  

 

Följande frågeställning har som avsikt att besvara syftet: 

• Vilket manifest och latent innehåll kan utläsas i den valda litteraturen i 

relation till förskollärares arbete med barn i förskolan? 

 

3. Bakgrund 
3.1 Förskolans uppdrag  
Vallberg Roth (2001) förklarar hur läroplaner tillhörande den pedagogiska omsorgen för 

de yngsta barnen har utvecklats över tid. Den första läroplansperioden beskrivs ha varit 

under 1850–1890 talet och kallades för guds läroplansperiod. Denna innefattade flera 

gudstolkningar, däribland skolans och kyrkans gud och Friedrich Fröbels panteistiska 

gud. Det som kännetecknar denna period är kristendomsundervisning i småbarnsskolorna 

samt läsning, skrivning och räkning ur ett religiöst perspektiv. Undervisning skedde i 

stora klassrumssalar och lek var enbart tillåtet på rasten. Efterkommande period började 

under 1890-talet och höll på fram till ca 1940-talet. Under denna tid kallades många av 

de verksamheter där barnomsorg ägde rum för ”barnträdgård”, vars främsta syfte var att 

vara så lika hemmet som möjligt. Moderlig omsorg och uppfostran skulle prägla 

verksamheterna, istället för tidigare epoks stränga och kyrkliga undervisning.  

 

Vallberg Roth (2001) beskriver vidare att nästa period var 1940–1985 och präglades 

starkt av ett socialpsykologiskt perspektiv. Demokratiska värden och 

personlighetsutveckling blev prioriterade mål istället för att verksamheten skulle vara likt 

föregående period, ett andra ”hem” för barnen. Samhälleliga frågor blev mer aktuella 

istället för att barnen skulle få lära sig husliga sysslor. Barnen betraktades som likhetsbarn 
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och skulle få lära sig hur verkligheten egentligen såg ut. Verksamheternas innehåll 

förändrades markant, exempelvis i form av att barnlitteraturen byttes ut mot faktaböcker.  

 

Den sista läroplansperioden som beskrivs av Vallberg Roth (2001) är ”det situerade 

världsbarnets läroplan” vilken beskrivs sträcka sig från ca 1980 fram till år 2001 när 

studien författades. En revidering förklaras ha inträffat under slutet av 1990-talet när den 

första riktiga läroplanen för förskolan kom, Skolverket (1998), och ett utbildningssystem 

grundades. Det samlade begreppet förskola började användas istället för de tidigare 

benämningarna daghem, barnomsorg och barnavård. Förskoleklass infördes som ny 

skolform. Under denna period började barnet alltmer betraktas som en reell och 

kompetent samhällsmedborgare med demokratiska rättigheter. Förskolan skulle då, 

precis som nu, lägga grunden för ett livslångt lärande och den främsta uppgiften beskrevs 

vara att förbereda barnet inför sin framtid.  

 

I betraktandet av förskolan och dess utveckling över tid blir det tydligt att förskolan alltid 

har speglat det samhälle den existerat i. Dahlberg (2000) beskriver förskolan som socialt 

konstruerad, alltså beroende av sitt sammanhang. Mänskliga samhällsaktörer är de som 

beslutar vad förskolan ska vara för något utifrån de värderingar och den etik som präglar 

tiden. Barn och förskollärare beskrivs vara sociala agenter i det sociala rummet förskolan. 

Att förskolan inte kan betraktas som ett eget bestående ting blir alltså ett faktum. Istället 

är förskolan något som skapas av tiden och människorna i den.  

 

Skolverket (2018) beskriver de riktlinjer och strävansmål som förskolan ska följa idag. 

De förklarar att förskolans utbildning ska vila på demokratisk grund. Varje barn ska 

bemötas med respekt och uppmuntras till att utveckla sin tillit och sitt självförtroende av 

de vuxna som verkar i förskolan. Varje barn ska få uppleva sig vara en tillgång för 

gruppen och få chans att utveckla en positiv uppfattning av sig själv. Vidare ska de få 

möjlighet till delaktighet och inflytande genom att pedagoger ska uppmuntra barnen till 

att framföra sina tankar, åsikter och idéer. Dessa ska tas på allvar och låtas påverka 

utformningen av utbildningen i den mån det är möjligt. Barnen ska vidare få lära sig och 

uppmuntras till att ta ansvar för sina egna handlingar, de gemensamma regler som finns 

och förskolans miljö. 

 

Skollagen beskriver att förskolan ska göra följande: 

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 

en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och sociala gemenskap och 

förbereda barnen för fortsatt utbildning. (Skollagen, 2010, kap 8 §2).   

 

3.2 Förskollärares roll 
Eilard (2010) förklarar att de villkor och strukturer som påverkat vuxnas syn på barn, 

barnuppfostran och barndom förändrats markant i västvärlden under 1990-talet. Detta till 

följd av omfattande samhällsförändringar vad gäller bland annat globalisering, migration 

och informationsteknisk utveckling. Den största förändringen beskrivs utgå från de 

värden som finns formulerade i FN:s barnkonvention, vilka säger att barnets bästa alltid 

bör vara i fokus och prioriteras.  
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Sommer (2005) beskriver också ett paradigmskifte och en diskursiv utveckling vad 

gäller synen på barn och barndom. Barn har över tid gått från att betraktas som noviser 

och tomma skal som ska fyllas med kunskap, att vara bräckliga och sköra med ett behov 

av att skyddas från omvärlden, till att betraktas som kompetenta och i stånd att aktivt 

delta i sociala sammanhang. Givetvis innebär förändringen vad gäller synen på barn och 

barndomen även förändringar i vem och hur en förskollärare förväntas vara. Eftersom 

en förskollärares främsta uppgift är att förhålla sig till och bemöta barn är betraktandet 

av barnet högst relevant. För att man som förskollärare ska kunna tillåta barnet att vara 

en aktiv och kompetent medkonstruktör krävs att man måste våga kliva åt sidan för att 

ibland låta barnen visa vägen. Lita på att barn kan och verkligen låta dem försöka, både 

för att misslyckas och lyckas. Att finnas tillhands som en stöttepelare när barnet 

behöver eller vill ha stöd.  

 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) benämner att en viktig del av en förskollärares 

roll ifall denne ska kunna möta ett kompetent och aktivt barn är att kunna inta ett barns 

perspektiv. Detta förutsätter ett kommunikativt handlande mellan förskolläraren och 

barnet. Förskolläraren bör varken besluta för lite eller för mycket utan utgå från barnens 

intresse, nyfikenhet och erfarenhet men ändå försöka att fungera utvecklande och 

stödjande för barnet. För att förskolor ska uppnå en hög kvalitet menar författarna att 

förskollärare måste lyssna på och utgå från barnet samtidigt som de måste kunna utveckla 

deras tänkande och inspirera dem till att vilja upptäcka saker. Detta förklaras många 

gånger som en svår balansgång.  

 

Pramling Samuelsson och Williams (2015) beskriver kunskap om barns perspektiv som 

en stor del av en förskollärares yrkesprofession.  Det handlar om att lyssna på barn, stötta 

dem i att uttrycka sig och låta dem få vara delaktiga i förskolans aktiviteter. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) förklarar att en av de viktigaste grunderna i att utgå från 

ett barns perspektiv, dvs att tillämpa ett barncentrerat förhållningssätt, är att respektera 

barn i samma utsträckning som man respekterar vuxna. Att man låter barnen få bli 

delaktiga och ges inflytande, både i samtal och handlingar. Likväl som att man försöker 

förstå det individuella barnet i ett större perspektiv utifrån dennes agerande och olika 

former av uttryck.  

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver att ett barns lärande är en 

påbyggnad av deras nuvarande erfarenhetsvärld. För att barn ska kunna lära sig och för 

att de ska tycka att det är roligt, intressant och enkelt behövs alltså att förskollärare är 

nyfikna på barnens värld. Hur de betraktar saker och varför, vad de anser intressant, vilka 

förståelser de har osv. För att man som förskollärare skall kunna främja ett livslångt 

lärande för barnen i förskolan kan ett barncentrerat förhållningssätt med andra ord anses 

vara en absolut förutsättning.  

 

Sheridan och Williams (2018) förklarar att det till följd av att förskolan ska vara en 

utbildning som vilar på vetenskaplig grund ingår i förskollärares profession att ha ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att förskollärare ska förhålla sig kritiskt till 

olika faktakunskaper och källor, skilja på vetenskaplig forskning och generella åsikter 

och enbart använda sig av metoder, arbetssätt och innehåll som är beprövade och har en 

tydlig vetenskaplig förankring.  

 



 

5 

 

3.3 Lågaffektivt bemötande: Historik och ursprung 
Hejlskov Elvén och Kosner (2017) beskriver hur flertalet institutioner för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar och psykiatriska sjukdomar lades ned i Europa under 

1980-talet. Detta till följd av samhällsreformer och kontinentalt nytänkande som framhöll 

människors rättigheter och lika värde. De tidigare institutionernas arbetssätt var inte 

förenliga med de nya moraliska värdena då våld och fasthållning ofta användes som svar 

på patienters problemskapande, våldsamma och självskadande beteende. Därför sökte 

verksamheterna efter nya metoder och arbetssätt som kunde anses stämma överens med 

epokens nya innebörd.  

 

Ovanstående beskrivs enligt Hejlskov Elvén och Kosner (2017) ha resulterat i att några 

första rön om en icke-konfrontativ pedagogik växte fram som svar under 1990-talets 

första del, dessa var främst våldsförebyggande åtgärder och alternativa sätt att bemöta 

patienter. I samband med detta grundade också psykologen Andrew McDonnell i England 

metoden lågaffektivt bemötande. Det är med andra ord en psykologisk metod vars främsta 

syfte var att hantera våldsamma situationer på sådant vis att ingen inblandad kom till 

skada. Metoden har därefter utvecklats än mer över tid och idag handlar den om att 

förebygga och hantera problemskapande beteende med hjälp av icke konfrontativa 

metoder. Den tillämpas i dagsläget inom många institutioner, där ibland psykiatrisk vård, 

sjukhus, äldreomsorg, förskola och skola.  

 

Hejlskov Elvén och Kosner (2017) förklarar vidare att lågaffektivt bemötande har sin 

teoretiska utgångspunkt inom ”den positiva psykologin”. Den amerikanska psykologen 

Seligman (2012) beskrivs ha skapat grunden inom den positiva psykologin med hjälp av 

sitt ramverk i form av en PERMA-modell. Begreppet ”Perma” är en förkortning av 

studiens resultat som visade fem viktiga faktorer: Positive emotions, Engagement, 

Relationsships, Meaning och Achievement. Studiens syfte var att undersöka hur 

människor kan bli lyckliga och välmående, såväl som hur man kan minska risken för 

depression och annan psykisk ohälsa. Resultatet visar att de ovan nämnda faktorerna 

kännetecknar och är avgörande för människors lycka. Seligmans arbete beskrivs bygga 

vidare på den humanistiska psykologin och PERMA-modellen beskrivs enligt Hejlskov 

Elvén och Kosner (2017) vara ett ramverk och en utgångspunkt för metoden lågaffektivt 

bemötande.   

 

3.4 Lågaffektivt bemötande: Betydelse och användning 
Hejlskov Elvén och Kosner (2017) beskriver att lågaffektivt bemötande är ett etiskt 

försvarbart sätt att förebygga och hantera situationer där problemskapande beteende 

uppstår. Hejlskov Elvén presenterar sin definition av problemskapande beteende på sin 

hemsida.  

 

Jag definierar problemskapande beteende som beteende som upplevs 

problem av personalen eller föräldrarna. Det är inte personen med 

beteendet som har ett upplevt problem, utan personalen eller föräldrarna. 

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

problemskapande. Dessutom uppstår beteende aldrig i ett vakuum, allt 

beteende uppstår i samspel med omgivningen. (Hejlskov Elvén, (u.å)). 

 

Hejlskov Elvén och Kosner (2017) förklarar vidare att lågaffektivt bemötande förutsätter 

tre olika principer vid praktiserandet. Dessa är ansvarsprincipen, kontrollprincipen samt 

principen om affektsmitta och spegelneuronprocesser. Ansvarsprincipen beskrivs handla 



 

6 

 

om personalens känsla av ansvar. Om personalen upplever att de har stort ansvar 

resonerar och engagerar de sig i större utsträckning på vad de själva kan göra för att lösa 

en situation. Om de istället känner att de inte har ansvar får de förr eller senare en känsla 

av maktlöshet vilket kan leda till att de inte gör någonting alls eller brukar våld för att få 

”kontroll” över situationen. Det är också lätt hänt att personal i dessa tillstånd börjar 

förneka sitt ansvar genom att exempelvis skylla på anhöriga, kollegor eller personen man 

ansvarar för i sitt arbete. Detta leder till en ännu större maktlöshet och en känsla av att 

inte kunna påverka situationen alls. Det är alltså viktigt att personalen känner att de kan 

påverka och lyckas i sitt arbete. Genom att tillföra en större känsla av ansvar blir 

personalen mer motiverade att hitta kreativa och individanpassade lösningar. 

 

Den andra principen som Hejlskov Elvén och Kosner (2017) beskriver är 

kontrollprincipen. Den innebär att man i svåra situationer bör försöka motstå känslan av 

att man behöver ha kontroll eller kontrollera en person. Att till exempel försöka bestämma 

över en person, höja rösten eller öka kraven förklarar författarna inte leder till något bra. 

Tvärtom blir det snarare svårare för den utsatta och man själv får lätt känslan av att tappa 

kontrollen helt. Istället förklaras att en person bara kan göra det man vill av den ifall denne 

själv upplever att den är i kontroll. Denna princip handlar därför om att se till att den man 

möter inte förlorar kontrollen och om den redan har gjort det, hjälpa den att återfå den. 

Den tredje principen, affektsmitta och spegelneuronprocesser, handlar om hur människor 

påverkar varandra. När man vistas omkring andra människor leder det ofta till att känslor 

smittar av sig. Umgås man exempelvis med en glad och positiv person blir man också 

själv gladare och mer positiv. Å andra sidan kan man känna att en negativ och trött person 

för över de känslorna på en själv.  

 

Ovanstående kan enligt Hejlskov Elvén och Kosner (2017) förklaras med hjälp av 

spegelneuronprocesser, som innebär att känslor speglas mellan människor. En del 

personer är medvetna om detta och kan känna av när det sker men personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar, antingen medfödda eller inte, kan inte avgöra vart känslorna de 

känner kommer ifrån. Med andra ord märker de inte av detta utan tror att alla känslor de 

känner är deras egna. Därför bör personal alltid vara oerhört medvetna om sina egna 

känslor. Det beskrivs som viktigt att hålla sig lugn och trygg även i kaotiska situationer 

för att inte öka risken för ännu mer stress eller våld.  

 

Sammantaget innebär de tre principerna för lågaffektivt bemötande som Hejlskov Elvén 

och Kosner (2017) presenterar att personal bör känna ett ansvar för det som sker och 

personen de ansvarar för. De bör också släppa känslan av att själva vilja kontrollera 

situationen och istället se till att personen de arbetar med är i full självkontroll. Personalen 

måste också vara lugn, trygg och kontrollerad. Dessa tre principer beskriver författarna 

som en förutsättning för att lågaffektivt bemötande ska fungera.   

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har valts som teoretisk utgångspunkt till denna 

uppsats. Socialkonstruktionism är en vetenskapsfilosofisk hållning som bottnar i att vår 

uppfattning av världen är socialt konstruerad av oss människor i samspel. Lock och 

Strong (2010) förklarar att det handlar om hur människor förstår och påverkar varandra i 

konstruktionen och bevarandet av vårt delade sätt att betrakta världen på. Boréus (2011) 

beskriver att en betydande och avgörande del för hur vi uppfattar världen och samhället 

är just texter, vilket är en av anledningarna till att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

ofta tillämpas vid olika former av litteraturstudier.  
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Walker (2015) förklarar att begreppet socialkonstruktionism uppfanns runt 1980-talet 

som ett försök att omdefiniera begreppet ”verkligheten” och dess grundbetydelse. 

Socialkonstruktionism har sitt ursprung inom sociologin och härstammar från den 

postmoderna eran inom kvalitativ forskning. Både Lock och Strong (2010) och Walker 

(2015) beskriver att socialkonstruktionism fått mycket kritik från företrädare av motsatta 

perspektiv, vilka menar att perspektivet inte är realistiskt och bottnar i en relativistisk 

hållning. Med relativistiskt menas att man förnekar den absoluta kunskapen och är en 

motståndare till vetenskapen. Socialkonstruktionism beskrivs ha uppkommit som en 

antonym till modernismens vetenskap som tror på den absoluta, definitiva och universella 

sanningen. Socialkonstruktionister ser inte kunskap och sanning som en mänsklig 

upptäckt utan istället som en mänsklig skapelse.    

 

Lock och Strong (2010) förklarar att socialkonstruktionism bottnar i en övertygelse om 

att människan, liksom samhället, är konstruerad genom de delade erfarenheter och 

meningar denne har med andra människor. Både samhället och människan är alltså 

föränderliga fenomen och kan därmed inte ha en allmängiltig förklaring. Kunskap 

beskrivs vara människans meningsfulla uppfattningar, som förs vidare från generation till 

generation. Det betyder dock inte att människan enbart är en obetydlig varelse som bara 

uppfattar, processar och för vidare information utan snarare att vi aktivt genomgår en 

process där vi skapar delade förståelser och erfarenheter. En grundsyn inom 

socialkonstruktionism är att problem inte löses genom att addera ny information, utan 

snarare genom att sammanföra och betrakta det man redan vet ur ett större perspektiv. 

 

The [social constructionist] is little likely to ask about the truth, validity, 

or objectivity of a given account, what predictions follow from a theory, 

how well a statement reflects the true intentions or emotions of a speaker, 

or how an utterance is made possible by cognitive processing. Rather, for 

the [social constructionist], samples of language are integers within 

patterns of relationship. They are not maps or mirrors of other domains – 

referential worlds or interior impulses – but outgrowths of specific modes 

of life, rituals of exchange, relations of control and domination, and so on. 

The chief questions to be asked of generalised truth claims are thus, how 

do they function, in which rituals are they essential, what activities are 

facilitated and what impeded, who is harmed and who gains by such 

claims? (Lock och Strong, 2010, s. 8-9). 

 

Som citatet ovan benämner är det mindre vanligt att man med utgångspunkt i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv letar efter en konkret ”sanning” kring ett fenomen 

eller försöker att uppskatta fenomenets ”sanna” validitet. Istället betraktar man aspekter 

som möjligtvis har bidragit till att fenomenet har uppfattats som det har gjort. Det kan 

handla om exempelvis sättet man talar om det (språket), relationer mellan personer som 

delar en gemensam uppfattning kring det eller maktaspekter. Eftersom denna studie 

betraktar litteraturen om lågaffektivt bemötande, en metod vars användande i 

pedagogiska sammanhang inte har någon vetenskaplig förankring, valdes ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv för att kritiskt kunna granska hur metoden framställs 

i litteraturen. Socialkonstruktionism är, som ovan nämnt, inte ett perspektiv som i likhet 

med exempelvis modernism tror på vetenskapen som en allmängiltig sanning. Istället vill 

socialkonstruktionister snarare betrakta hur mänskliga sociala gemenskaper, kontakter 

och delade erfarenheter bidragit till att ett fenomen uppfattats som det gjort.  
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5. Metod  
Under följande avsnitt presenteras den valda metoden som är litteraturstudie, mer 

specifikt kritisk litteraturgranskning. Valet av metod motiveras och diskuteras kring, 

såväl som studiens trovärdighet och forskningsetiska aspekter. Sökstrategi, urval, analys 

och bearbetning av material presenteras också.  

 

5.1 Val av undersökningsmetod  
Bryman (2018) förklararar att det finns två lämpliga metoder att utgå ifrån när man gör 

en studie inom samhällsvetenskap, dessa är kvantitativa och kvalitativa. Det som 

utmärker en kvantitativ studie beskrivs vara att den undersöker något genom att tillämpa 

mätning, kausalitet, generalisering eller replikation. Kortfattat kan detta förklaras som att 

den kvantitativa metoden fokuserar mer på antal eller mängden av något. Enkät eller 

kvantitativ intervju förklaras vara de vanligaste metoderna för att samla in empiri. En 

strävan inom kvantitativa studier är att få in så många svar som möjligt från så många 

olika personer som möjligt då detta anses göra studien mer trovärdig eftersom 

möjligheten att generalisera resultatet ökar. Då en kvantitativ ansats inte bedömdes 

besvara syftet att kritiskt granska litterära framskrivningar av lågaffektivt bemötande 

valdes att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

 

Bryman (2018) beskriver vidare att kvalitativa metoder till skillnad från kvantitativa inte 

fokuserar på att få in så många svar som möjligt utan snarare att de svar som kommer in 

är ärligt besvarade, utvecklade och har ett djup. Kvalitén hamnar alltså i fokus istället för 

mängden. Kvalitativa forskare synliggör inte statistik utan fokuserar snarare på ord och 

att få djupa svar på olika frågor, ofta genom att ställa följdfrågor. Vanliga 

undersökningsmetoder är observationer, kvalitativa intervjuer, språkbaserade metoder 

(diskurs eller samtalsanalys) och andra analyser av texter och dokument. Ofta, men inte 

alltid, innehåller den kvalitativa studien mer av författarens egna tolkningar än den 

kvantitativa. Beroende på hur man ser det kan detta uppfattas både som en fördel och en 

nackdel. En nackdel kan vara att resultatet blir mer av författarens tolkning och mindre 

av en ”allmängiltig sanning”, som kan omprövas om och om igen av olika personer. Men 

det kan också vara en fördel eftersom resultatet ofta berör det aktuella ämnet djupare och 

inkluderar fler aspekter och perspektiv – fler ”alternativa sanningar”. 

 

5.2 Sökstrategi och urval av material  
Sökandet efter litteratur påbörjades genom att en databas och en sökmotor valdes ut, vilka 

var Libris och Google. Anledningen till att inte fler eller andra databaser än Libris valdes 

ut var på grund av att litteratur och inte vetenskapliga artiklar skulle analyseras och utgöra 

resultatet. De flesta andra databaser specialiserar sig på vetenskapliga artiklar medan 

Libris är en av de största databaserna vars resultat visar både böcker och artiklar. 

Sökmotorn Google valdes också att söka i eftersom det är den vanligaste och största 

sökmotorn som finns. Hade sökningen istället gjorts i en annan, mindre och mer 

begränsad sökmotor hade det funnits en risk att inte alla böcker som möjligtvis kunde 

vara av intresse visades. Att några därmed kunde gåtts miste om.  

 

I sökningen användes sökorden ”lågaffektivt bemötande”, ”Bo Hejlskov Elvén” och ”low 

arousal approach”.  Sökningen i Libris och Google genererade 14 böcker som handlade 

om metoden lågaffektivt bemötande. Nästa steg var att utifrån dessa böcker göra ett urval 

utifrån vilka som kunde anses relevanta att ha med i denna studie. Det som prioriterades 

var att de skulle behandla metoden med någon form av konkret koppling till förskolan. 

Tre av de totala 14 böckerna gjorde det och valdes därför ut som underlag. De presenteras 
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noggrannare under avsnittet ”litteraturgenomgång”. De övriga 11 böckerna föll bort på 

grund av att de behandlade metoden utifrån andra kontexter, vilka var skola, ungdoms- 

och HVB vård, familjeförhållanden, funktionshinder, äldrevård, psykiatrisk vård och 

andra vårdinstitutioner. (Se bilaga 1).  

 

5.3 Analys och bearbetning 
För att analysera det insamlade materialet valdes att göra en kvalitativ innehållsanalys, 

med konventionell, induktiv ansats. Bryman (2018) beskriver kvalitativ innehållsanalys 

som ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras. Hur man finner 

dessa teman finns det däremot inga fasta regler eller mallar för. Metoden går istället ut på 

att författaren läser och granskar det valda materialet för att sedan kategorisera det i 

teman. Dessa teman eller kategorier bildar sedan resultatet, som underbyggs med hjälp 

av exempelvis citat tagna från det analyserade innehållet. Hsieh och Shannon (2005) 

förklarar att det inom den kvalitativa innehållsanalysen vidare finns tre olika användbara 

strategier. Den första av dem och den som också valts att tillämpa i denna studie är 

konventionell, induktiv ansats. Den innebär att man utgår från textinnehållet och låter 

tolkningen av det generera kategorier eller teman. Detta istället för att exempelvis utgå 

från förhandsbestäma teman och i texten leta efter innehåll som passar in under dessa. 

 

Bryman (2018) och Hsieh Shannon (2005) beskriver det som vanligt att inom den 

kvalitativa innehållsanalysen söka efter latent och manifest innehåll i den text man 

analyserar. Latent innehåll förklaras vara bakomliggande teman eller budskap i texten 

som författaren inte skriver ut på ett uppenbart vis. Som läsare måste man därför aktivt 

söka efter detta innehåll i texten. Manifest innehåll är motsatsen, det vill säga sådant 

innehåll som författaren medvetet skriver ut och som man inte behöver läsa mellan 

raderna för att förstå. Ett sökande efter manifest och latent innehåll i en text kräver att 

man som läsare verkligen analyserar och funderar kring innehållet i den text man läser, 

samt att man på ett strukturerat vis ställer olika påståenden i relation till varandra.  

 

Bryman (2018) och Hsieh Shannons (2005) förklaring av den kvalitativa 

innehållsanalysen var något som kunde anses förenligt med min strävan att kritiskt 

granska litteratur i denna studie. Därför valdes också att utgå från deras definitioner i 

analysprocessen av det insamlade materialet. Till en början lästes litteraturen noggrant 

och granskades genom att olika texter, avsnitt och påståenden ställdes i relation till 

varandra. Aspekter som sedan ansågs relevanta för att kunna bilda bakomliggande 

budskap eller latent innehåll markerades. Utifrån detta bildades tolkningar vilka 

genererade teman och så småningom kategorier.   

 

5.4 Trovärdighet  
Boréus (2011) förklarar att när man studerar och analyserar texter inom 

samhällsvetenskap gör man inte det för att enbart förstå texten, utan för att förstå den i ett 

sammanhang. Detta beskrivs som kontextualisering, det vill säga att förstå vad i samhället 

som texten påverkar eller uttrycker. Bryman (2018) beskriver också att en kvalitativ 

innehållsanalys handlar om att se och förstå texten som helhet. I arbetet med att försöka 

kontextualisera och förstå de texter man valt ut beskriver Ahrne och Svensson (2011) att 

det är viktigt att man är medveten om att det enbart är egna tolkningar man gör. Resultatet 

i en litteraturstudie utgör alltså författarens tolkning av litteratur. Därför beskrivs det extra 

viktigt att man argumenterar för och underbygger det man kommer fram till. Det är en 

förutsättning för att studien ska kunna uppfattas som trovärdig. En fördel med att göra en 

litteraturstudie är att man själv kan disponera tid och arbetsprocess utan att behöva ta 
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hänsyn till deltagare. En nackdel kan vara att det är svårt att generalisera resultatet 

eftersom alla tolkar en text olika.  

 

Walker (2015) diskuterar hur forskare som genomför kvalitativa studier med en 

socialkonstruktionistisk inriktning kan våga lita på trovärdigheten och validiteten i sina 

resultat. Studien beskrivs bli mer pålitlig ifall författaren jämför och diskuterar resultatet 

i relation till sådant som redan är känt och drar slutsatser om betydelser. Det benämns 

viktigare för en författare som gör en kvalitativ analys att lita på det den kommer fram till 

eftersom den snarare presenterar sin tolkning i form av övertygande argument istället för 

att presentera argument som är relaterade till ”den objektiva sanningen” och hävda att 

deras resultat är absolut och definitivt.   

 

Något annat som kan anses påverka studiens trovärdighet är det faktum att lågaffektivt 

bemötande i förskolan inte är vetenskapligt beprövat. Det har alltså inte förekommit några 

vetenskapliga studier som talar för lågaffektivt bemötandes roll i förskolan i denna studie. 

Med tanke på detta är det värt att belysa det faktum att metoden har granskats kritiskt i 

denna studie. Syftet var inte att förespråka eller lovorda metoden, ifall så var fallet hade 

det kunnat uppfattas svårt att få fram en trovärdig studie med tanke på avsaknaden av 

vetenskapliga belägg. Det ansågs viktigt att göra denna studie och att kritiskt granska 

metoden lågaffektivt bemötande till följd av att det aldrig gjorts innan.  

 

5.5 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådets (2017) principer för god forskningssed har följts och utgåtts ifrån. 

Dessa beskrivs kunna sammanfattas i åtta punkter som förklarar att man i sin strävan att 

åstadkomma en vetenskaplig studie bör göra följande: tala sanning, granska och redovisa 

sina utgångspunkter, redovisa metod och resultat, förklara kommersiella intressen, hålla 

god ordning, rättvist bedöma andras forskning, inte stjäla forskningsresultat och inte 

skada andra människor, natur eller miljö. Med dessa åtta principer i bakhuvudet har 

strävan i denna studie varit att återge en så korrekt och tillförlitlig bild av lågaffektivt 

bemötande som möjligt, även om syftet varit att kritiskt granska. Det ansågs därför viktigt 

att redogöra för metod och resultat så tydligt och utförligt som möjligt, samt att föra en 

diskussion kring de båda. Vid presentationen av resultatet prioriteras att resultatet 

presenteras på ett objektivt vis genom att ta fasta på olika aspekter och inte bara sådant 

som möjligtvis stämmer överens med personliga tankar, åsikten eller intressen. De val 

som gjorts vad gäller metod och teoretisk utgångspunkt har motiverats, likväl som den 

didaktiska utgångspunkten.  

 

Grundaren av lågaffektivt bemötande, Bo Hejlskov Elvén är författare eller 

kapitelförfattare i all den litteratur som valts ut som underlag. Därmed har den litteratur 

som använts skapats eller erkänts av den främsta företrädaren av lågaffektivt bemötande 

och kommer därför från den direkta källan utan att ha blivit processad, tolkad eller 

förvrängd. I analysen och tolkningen av litteratur har strävan varit att inte låta personliga 

tyckanden eller åsikter få påverka. Litteraturen har lästs igenom noggrant, flertalet gånger 

i ett försök att betrakta den utifrån olika perspektiv. Alla författare är dessutom starka 

förespråkare av lågaffektivt bemötande vilket är något som uppfattats viktigt och 

anledning till att litteraturen har granskats kritiskt. Det gör förhoppningsvis resultatet mer 

trovärdigt då fler belägg för det som påstås måste finnas med, särskilt ifall en motsatt eller 

ifrågasättande syn av litteraturen presenteras. 

 

I arbetet användes Brymans (2018) kriterier för samhällsvetenskaplig forskningsdesign 

för att bedöma kvalitén på de vetenskapliga artiklar som sökts fram till avsnittet ”tidigare 
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forskning”. Att bedöma kvalitén på de vetenskapliga artiklar som används i studien 

ansågs viktigt med tanke på att resultat skulle diskuteras och sättas i relation till dessa 

artiklar. Utifrån det skulle slutsatser dras och ifall de utvalda artiklarna då inte höll 

vetenskaplig kvalité skulle slutsatserna kunna bli felaktiga. Vetenskapsrådet (2011) 

nämnde också i ovan beskrivna principer att en författare i sin strävan att åstadkomma en 

vetenskaplig studie bör granska sina utgångspunkter och rättvist bedöma andras 

forskning. De artiklar som betraktats utifrån Brymans (2018) kriterier och levde upp till 

dem i kombination med att de uppfattades relevanta för studien har presenterats under 

nästkommande avsnitt ”tidigare forskning”.    

 

6. Tidigare forskning 
Vid sökning efter tidigare forskning kring lågaffektivt bemötande användes databaser så 

som Discovery, ERIC EbscoHost, SwePub, PsycInfo och Academic Search Elite. Sökord 

som användes var bland annat ”lågaffektivt bemötande”, ”low arousal approach”, 

”konflikthanterings strategier” och ”conflict resolution strategies”. Sökorden skrevs in 

utan några avgränsningar. Resultatet av sökningen visade att det inte bara råder en stor 

brist på vetenskapliga artiklar som studerar metoden lågaffektivt bemötande i 

utbildningssammanhang, utan också inom vårdsammanhang eller något sammanhang 

överhuvudtaget. I förskola och skol-sammanhang fanns inga artiklar som behandlade 

metoden utifrån de sökord som använts. Däremot hittades en artikel som studerade 

metoden i vårdssammanhang, mer specifikt inom psykiatrisk vård. Denna artikel kan 

betraktas betydande att ha med då det är den enda som hittats som på något vis behandlar 

metoden lågaffektivt bemötande i någon kontext. Den presenteras därför inledningsvis 

nedan. Därefter följer presentationer av artiklar som på andra vis ansetts relevanta till 

studien.  

 

6.1 Fallet John 
McDonnell, Reeves, Johnson och Lane (1998) har gjort en fallstudie som synliggör hur 

personal på ett lågaffektivt vis integrerar med och bemöter en av sina patienter. Patienten 

är en vuxen man som kallas John och bor på en sluten psykiatrisk avdelning. Han har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har diagnostiserats med specifik 

inlärningsstörning. John beskrivs ha ett svårt problemskapande beteende till följd av att 

han skriker, kränker, slår, misshandlar och kastar föremål. Detta i kombination med hans 

fysiska storlek gör att han uppfattas som mycket hotfull. Under åren beskrivs han ha 

flyttat till och från andra institutioner men alltid återvänt då hans beteende inte uppfattats 

hanterbart. Flera olika metoder och tillvägagångssätt beskrivs ha använts på John för att 

försöka hantera eller möjligtvis förändra hans beteende. Där ibland har personalen försökt 

med ignorering, bestraffning, positiv förstärkning, beröm och DRO-Schedules 

(differental reinforcement of other behaviour), vilket syftar till att försöka få John att 

agera på något annat vis än våldsamt. Ibland har situationer gått så långt att personalen 

använt fysisk fastspänning eller avskildhet. John har också administrerats olika 

mediciner. Inget av ovanstående beskrivs ha haft en positiv varaktig effekt på Johns 

beteende.  

 

McDonnel et al. (1998) förklarar att studien gick till på så vis att en handlingsplan baserad 

på metoden lågaffektivt bemötande upprättades. Denna innebar att när John blev upprörd 

eller visade utmanande beteenden skulle personalen gå iväg och hålla avstånd till honom. 

De skulle inte tala till honom, röra honom eller titta honom i ögonen. Om andra patienter 

var i närheten under Johns utbrott skulle de förflyttas från situationen. John fick aldrig 

vara den som flyttades på. Personalen uppmanades också till att ge John så många fria val 
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som möjligt och säga ”det är upp till dig vad du vill göra”. De skulle också sänka sina 

krav och förväntningar på honom. Personalen fick en tre dagars utbildning i metoden 

lågaffektivt bemötande. De fick också träna på att tillämpa den med hjälp av rollspel. De 

uppmanades också till att övervaka och förhålla sig kritiskt till varandras arbete.  

                                                                                                                                   

Enligt McDonnell et al. (1998) visar fallstudiens resultat hur Johns utmanande beteende 

minskat stabilt under en ettårsperiod. Resultatet följdes sedan upp fem månader efteråt 

och kvarstod. John verkade alltså ha gynnats av att personalen använde sig av lågaffektivt 

bemötande och sänkte sina krav på honom. Författarna förklarar dock att de inte 

uteslutande kan påstå att minskningen av Johns utbrott enbart berodde på att metoden 

implementerats då John som tidigare nämnt till och från tog olika mediciner under denna 

tid som kan ha påverkat slutresultatet. De poängterar också att mycket mer forskning 

krävs för att kunna dra några generella slutsatser kring huruvida lågaffektivt bemötande 

fungerar inom psykiatrisk vård.   
 

6.2 Kompetenta och unika barn 
Under avsnitt 3. Bakgrund beskrevs kännetecken och riktlinjer för förskolan och 

förskollärares arbete. Viktiga aspekter beskrevs vara synen på och bemötandet av barnet. 

Månsson (2008) beskriver i likhet med det att samhällsvetenskaplig forskning under de 

senaste decennierna fokuserat allt mer på barn och barndom och mer specifikt på vad 

definitionen av ett barn är.  Vidare förklarar hon utifrån sin fallstudie att om förskolans 

utbildning är förenlig med och tar utgångspunkt i synen på det kompetenta barnet ger det 

barnen fler och större möjligheter att aktivt delta i och påverka undervisningen och 

vardagen. De får ett större inflytande vilket beskrivs kunna utjämna en del av de 

maktaspekter som finns mellan barn och vuxna. Detta är också starkt relaterbart med den 

utsträckning barn anförtros åt och får möjlighet att genomföra olika uppgifter, exempelvis 

i form av vardagliga rutiner. Samt hur lättillgängligt material och miljö är för dem. Desto 

mer lättillgängligt, desto mer egna initiativ kan de ta och på så vis aktivt och kreativt få 

utforska miljön. Ifall barnen ska kunna betraktas som kompetenta måste de med andra 

ord få vara aktiva, experimentera och lösa problem själva. De behöver själva få undersöka 

hur omgivningen svarar mot deras tankar och uppfattningar om världen.  

 
Filler och Xu (2006) förklarar att förskollärare står inför en utmaning vad gäller att lyckas 

åstadkomma en utbildning i förskolan som håller hög kvalité trots alla de olikheter som 

finns bland barn idag vad gäller exempelvis etnicitet, kultur, personliga förutsättningar, 

kompetenser, kunskaper etc. Förskolans mångfald och mångkultur är något förskollärare 

med andra ord behöver förhålla sig till. Utbildningens innehåll och undervisningsmetoder 

bör vara variationsrika och mångsidiga. Författarna kritiserar vidare ett betraktande av 

barn utifrån utvecklingspsykologin med utvecklingsstadier, då det utgår ifrån att barn lär 

sig på samma vis och fungerar likadant. Ett sådant tänk beskrivs vara ett försök att 

förenkla och motivera ett singulärt arbetssätt och innehåll i förskolan. Barn bör istället 

betraktas som individer med olika personligheter, temperament och inlärningsstilar. Barn 

har alltså oundvikliga individuella variationer och det ställer krav på att förskollärarens 

arbetssätt är anpassade efter de olikheterna. När det kommer till att skapa en inkluderande 

utbildning i förskolan förklaras barn med beteendeproblem ofta som den största 

utmaningen. Metoder och förhållningssätt i förskolans undervisning måste implementeras 

av en tydlig respekt och förståelse för varje barns individuella skillnader. Man bör betona 

det unika hos varje barn istället för att försöka se förbi eller förminska det.  
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Gazzotti och Liberale (2014) har gjort en studie där de behandlar konflikthantering i 

förskolan i relation till mångkulturalitet. De förklarar att den omfattande globalisering 

som råder världen över gör våra länder och samhällen allt mer mångkulturella. Människor 

med olika kultur, etniskt ursprung och religioner möts och formar framtiden tillsammans. 

Detta sätter naturligtvis också sina avstamp i förskolor. Det beskrivs därför vara allt mer 

viktigt för förskollärare att anpassa sig efter alla barn som unika individer i våra förskolor. 

Resultatet av studien visar att ett mångkulturellt arbetssätt är framgångsrikt för att hantera 

konflikter i förskolan. Genom att utgå från att alla är olika och att det finns många olika 

accepterade sätt att vara på och agera utefter för barn i förskolan, möjliggör det många 

olika sätt att reagera på och hantera konflikter. Barnen kan därför i sin identitetsutveckling 

växa i sina sätt att se och hantera konflikter eftersom det mångkulturella arbetssättet 

skapar möjligheter för andra framtida handlingsval. Barnen får möjlighet att 

experimentera med känslor och verktyg för att åstadkomma olika sätt att vara på.  

 

7. Litteraturgenomgång 
Nedan presenteras den litteratur som utgör materialet och därmed varit föremål för den 

kritiska granskningen i den här studien. Det insamlade materialet består av tre böcker som 

behandlar lågaffektivt bemötande inom förskola, vilka presenteras nedan. Böckerna har 

gemensamt att de alla är författade av psykologer som är starka förespråkare av 

lågaffektivt bemötande. 

 

Chibumbu Havelius (2017) är redaktör för boken ”Lågaffektivt bemötande”. Boken är 

skriven av kapitelförfattare vilket resulterar i ett brett innehåll. Bokens första kapitel är 

författat av Hejlskov Elvén och Kosner (2017) och är en introduktion till metoden 

lågaffektivt bemötande. Det andra kapitlet fokuserar specifikt på lågaffektivt bemötande 

inom förskolan och är skrivit av Emet och Bühler (2017). Dessa kapitel, samt 

författarpresentationen av Chibumbu Havelius, är de som betraktats och utgör en del av 

resultatanalysen. Bokens övriga kapitel betraktades ej då de handlade om lågaffektivt 

bemötande inom andra kontexter än förskolan, bland annat psykiatrisk heldygnsvård och 

i relation till traumatiserade barn och unga. 

 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) har författat boken ”Beteendeproblem i förskolan – om 

lågaffektivt bemötande”. Boken berör konflikthantering i förskolan och föreslår hur 

förskollärare kan bemöta barn lågaffektivt i utmanande situationer. Hela denna bok 

betraktades i resultatanalysen då allt innehåll var direkt kopplat till förskolan.  

 

Den sista boken som granskats är ”Hantera utvärdera förändra – med lågaffektivt 

bemötande och tydliggörande pedagogik”, författad av Hejlskov Elvén och Sjölund 

(2018). Boken tar upp tre olika delar av som anses vara grundläggande för lågaffektivt 

bemötande och en tydliggörande pedagogik, vilka är hantera, utvärdera och förändra. I 

denna bok betraktades också alla delar då boken berörde lågaffektivt bemötande i 

allmänhet och allt innehåll var relaterbart till förskolan.  

 

8. Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen som det insamlade materialet analyserades utifrån 

genererade tre huvudsakliga kategorier: ”Hur barn skildras”, ”Hur förskollärare skildras” 

och ”Framställningen av lågaffektivt bemötande”. De olika kategorierna representerar 

teman som är möjliga att utläsa något om i litteraturen om lågaffektivt bemötande, 

antingen från dennes direkta utsagor om förskolan eller andra påståenden vilka kan 



 

14 

 

relateras till förskolan. Kategorierna utgör studiens resultat och presenteras utförligt 

nedan.  

 
8.1 Hur barn skildras 

8.1.1 Barn skildras utifrån utvecklingsstadier 

Samtliga författare talar om barn utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och olika 

utvecklingsstadier. Begrepp som används är utvecklingsförseningar, normalvariation, 

normalfördelning, svårigheter och sårbarheter. ”Just med små barn är det extra viktigt att 

hela tiden ha en diskussion kring vad som är en faktisk avvikelse, och vad som är inom 

normalvariationen. Här blir kunskaper i utvecklingspsykologi viktigt för att navigera 

rätt.” (Emet & Bühler, 2017, s.54) 

 

Det förklaras vidare i litteraturen att en viss normalvariation kan existera i barns 

utveckling och att vissa barn kan ligga ett steg före i något avseende och ett steg efter i 

något annat. Däremot är barns utveckling så pass lika att författarna anser sig kunna 

avgöra vad ett visst barn i en viss ålder bör kunna vilket framgår i citatet nedan. 

 

 Men de flesta barn är egentligen ganska lika i utvecklingen, lite före i vissa 

förmågor, lite efter i andra, men sammantaget är de ändå så pass lika att vi 

tror oss kunna säga vad ett barn vid en viss ålder bör kunna. (Hejlskov Elvén 

& Edfelt, 2017, s.20). 

 

Citatet nedan kan tolkas som att man som förskollärare bör vara lyhörd för barn vars 

utveckling sammantaget släpar efter eller går långsamt eftersom det barnet troligtvis har 

brister som gör att det inte kan nå nästa steg i utvecklingen. Om ett barn till synes 

exempelvis inte har samma sociala kompetens som sina jämnåriga eller har svårt att se 

samband och förstå varför andra gör som de gör kan det bero på barnet att barnet har en 

diagnos. Om ett barn beter sig som att det är yngre än vad det egentligen är kan det bero 

på att det har inlärningssvårigheter. 

 

Men om den generella utvecklingen för ett barn går långsamt eller släpar 

efter på vissa områden, medan det inte gör det för andra, är det troligt att 

det är på grund av att barnet har brister inom vissa kognitiva områden som 

är nödvändiga för nästa steg i utvecklingen. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 

2017, s.169) 

 

Ett manifest innehåll i litteraturen är författarnas gemensamma beskrivning av att barns 

framtida diagnoser eller svårigheter kan vara synliga redan vid fyra månaders ålder, alltså 

också i förskoleålder, se citat nedan. Utifrån socialkonstruktionistiska termer betraktas 

barnet därmed som en absolut och definitiv varelse, som är så som den utger sig för att 

vara oavsett situation. Därmed ses barnet som beständigt och oföränderligt, inte beroende 

av sammanhang eller kontext som den socialkonstruktionistiska teorin menar. Barnet är 

inte konstruerat genom de sociala sammanhang, delade erfarenheter och meningar denna 

har med andra människor. Istället ses barnets sätt att vara som beständigt och beskrivs 

kunna ha en allmängiltig förklaring. Barnet ska även växa utifrån förhandsbestämda 

ramar och ifall det inte gör det under sina tidiga år kan man säga att barnet avviker från 

det normala, vilket är något som kan definiera och följa med barnet. 

 

Vid Kings College i London bedrivs forskning om syskon till barn som 

redan har autismspektrumdiagnos. Forskarna följer syskonen från att de är 
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fem månader tills de är över 3 år gamla, för att se vilka markörer som 

indikerar utvecklingsavvikelser. Flera studier har kunnat finna belägg för 

att man redan vid 4 månader ser tecken på avvikelser, ofta motoriska tecken, 

som sedan följer med barnet upp i åldern och senare resulterar i diagnos, 

vanligen autismspektrum. (Emet & Bühler, 2017, s. 52) 

 

      8.1.2 Barn skildras som sköra, sårbara och hjälplösa  

I kombination med att samtliga författare speglar barnet i relation till olika 

utvecklingsstadier, är det även möjligt att utläsa en syn på barnet som svagt, sårbart och 

bräckligt, vilket citatet nedan visar. 

 

Varje gång barnen kan ta ansvar för sig själva, ska de få möjligheten att göra 

det. Det gör vi genom att låta dem försöka själva med stöd i form av att vi 

finns i bakgrunden och kan träda in om det behövs. Fast om ett barn inte 

lyckas ta ansvaret, måste vi ta tillbaka det. Därför måste vi hela tiden ha ett 

osynligt säkerhetsnät under barnen. För, som vi kommer att se i nästa 

kapitel: Barn lär sig ingenting av att misslyckas. (Hejlskov Elvén & 

Sjölund, 2018, s.49) 

 

Vuxnas uppgift blir därmed att skydda barnet och säkerställa att situationen blir ”rätt”. 

Ifall barnet agerar ut, blir ledsen, upprörd eller uppvisar problembeteenden är det på grund 

av att den vuxna gjort något fel i situationen. För barnet är ju ”bara ett barn” – denne 

förstår inte bättre och kan inte ta något ansvar för vad som sker. 

 

I den här situationen måste vi istället ta reda på hur vi kan se till att det inte 

händer igen. Det kräver dock att vi förstår att vår motivation till att förändra 

situationen är större än Elsas. Dessutom måste vår förmåga att ändra på 

situationen vara större än Elsas. Det är den förhoppningsvis. Vi är vuxna 

och professionella. Elsa är bara ett barn. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 

s.12)   

 

Utifrån ovanstående resonemang får barnet inte någon större möjlighet till att utvecklas 

på egen hand eller självmant lösa en svår situation. En vuxens närvaro måste finnas med 

och den vuxna måste alltid styra upp situationen. Författarnas latenta budskap blir inte att 

barn i likhet med den socialkonstruktionistiska synen utvecklas i de delade erfarenheter 

och sociala samspel som de har med andra barn, utan barns utveckling förutsätter en 

vuxens skydd och närvaro. Se citat nedan.  

 

Utgångspunkten i ansvarsprincipen är antagandet att när barn utför 

beteenden som orsakar problem för dem själva eller för omgivningen beror 

det på att barnet saknar färdigheter eller för att kraven är för höga i den 

aktuella situationen. Lösningen när man arbetar lågaffektivt är att vuxna 

behöver fundera kring hur de kan ändra sitt förhållningssätt gentemot 

barnet. Vuxna behöver ta ansvar för situationen. (Emet & Bühler, 2017, 

s.48) 

 

Något som alla författare är överens om och som de presenterar som ett grundantagande 

inom lågaffektivt bemötande är uttalandet om att ”barn gör rätt om de kan”. Det är ett 

antagande som vid första anspråk låter fint, det låter som att man tror på barnet och dennes 

kompetenser. Men vid vidare eftertanke finns där ett underliggande antagande om att när 

barn inte gör rätt så är det för att de inte kan. Därmed finns det situationer där vissa barn 
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helt enkelt absolut inte kan och att det är därför de inte gör ”rätt”. Detta stärker också 

författarnas gemensamma syn på barn ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, likväl 

som svaga och sårbara.  

 

Principen är egentligen väldigt enkel: Om ett barn uppför sig är det för att 

hen kan. Om ett barn däremot inte uppför sig är det för att hen inte kan, och 

då måste omgivningen börja se vilka krav och förväntningar man kan ställa 

på det här barnets förmågor. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.18) 

 

 

8.2 Hur förskollärare skildras 
8.2.1 Förskollärares ansvar och uppgift 

Utifrån att författarna i Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) utgår från exempel på 

situationer som personal i förskolan upplevt som problematiska uttalar författarna sig på 

följande sätt ”I förskolan är det vi som personal som är professionella. Det är vi som har 

ansvar för vardagen och för barnens trivsel och utveckling. Så det är vi som måste hitta 

sätt att finna lösningar i svåra situationer. Inte barnen.” (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, 

s.91). I enlighet med författarnas framställning av barnet kan förskollärarens ansvar alltså 

beskrivas vara stort. Förskollärare och övriga pedagoger är de vuxna som ansvarar för 

barn i förskolan och utifrån författarnas utsagor följer ett större ansvar med det. 

Författarna beskriver att när en svår eller problematisk situation uppstår måste 

förskollärare vara där för att stödja och lösa situationen. 

 

Vidare kan det även utläsas ett manifest innehåll i litteraturen som visar hur samtliga 

författare anser att förskollärare ibland fokuserar på fel saker och arbetar på fel sätt. De 

vill korrigera och förbättra förskollärares arbete utifrån deras synsätt. ”En sak som 

drastiskt skulle innebära förbättringar för många barn och familjer skulle vara om 

personal lyssnar till den oro som föräldrar ofta har tidigt i sina barns liv” (Emet & Bühler, 

2017, s.53). I detta citat förekommer ett antagande om att förskollärare generellt inte 

lyssnar på eventuell oro som vårdnadshavare har för sitt barn. I citatet nedan menar 

författarna också att förskollärare fokuserar på andra saker än barns inlärning, fast det är 

det som borde vara i fokus. ”Inte sällan fokuserar personal, och även föräldrar, på andra 

saker än själva inlärningen, fast det kanske är bristande förmåga till inlärning som är det 

som är mest funktionshindrande.” (Emet & Bühler, 2017, s.55). Författarna förklarar 

också att de märkt att många förskollärare har som mål att barnen ska bli självständiga 

vilket är något de inte riktigt håller med om.  

 

Vi får nämligen ofta höra av personalgrupper vi möter i utbildning och 

handledning att de tänker att deras uppdrag är att hjälpa personerna de 

arbetar med att vara självständiga. Kanske beror det på att ett självständigt 

liv är väldigt meningsfullt för de flesta utan funktionsnedsättningar. Hur 

personalen tolkar stöd till självständighet och ett självständigt liv är dock 

avgörande för hur de sedan ser på sin yrkeskontroll och sitt uppdrag. 

(Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018, s.229) 

 

Med andra ord anser författarna att förskollärare generellt bör arbeta annorlunda och de 

kritiserar återkommande förskollärare i litteraturen. Synen på barnet som skör och 

hjälplös i kombination med synen på förskolläraren som den ansvariga och ”vuxna”, 

säger utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv något om de maktaspekter som måste 

förekomma mellan barnet och förskolläraren. Utgångspunkten blir att förmågan att 
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hantera situationer och ansvara över händelser är något som ökar med ålder och 

utbildning.  

 

 

 

 

8.2.2 Förskollärares krav på barn 

Av litteraturen framgår vidare att när barn agerar ut, gör något olämpligt eller visar ett 

problemskapande beteende beror det på att förskollärare har ställt för höga krav på barnet 

i den aktuella situationen.  

 

Det finns många pedagoger som tycker att de gjort en massa anpassningar 

och att det därför borde fungera. Ändå gör det inte det. Konflikter och 

problem staplas på varandra i vardagen. Det betyder att anpassningarna som 

gjorts inte var rätt eller tillräckliga och då behöver man tänka till igen och 

finna nya lösningar. I regel handlar det om att barnet är utsatt för överkrav 

i stunden. (Hejlskov Elvén & Edfelt, 2017, s.21) 

 

En lösning på många av de problem som beskrivs är därför att förskollärare sänker sina 

krav och förväntningar på barnet. Det betyder inte automatiskt att de inte ska ställa några 

krav alls, snarare att de ska sänka dem tills barnet klarar av att möta och leva upp till dem.  

 

Kravanpassning är viktigt eftersom det vi gör mest som personal är att ställa 

krav på de personer vi arbetar med. På sätt och vis är det en av anledningarna 

till att personen behöver just personal och professionellt stöd. Personen 

ställer inte alltid rätt eller lagom krav på sig själv. Men det kan ibland 

innebära konflikt: Personen som får ett krav upplever kravet som ett 

problem. (Hejlskov Elvén & Kosner, 2017, s.36) 

 

Kravanpassning beskrivs med andra ord enligt författarna som en central del och ett 

viktigt verktyg inom det lågaffektiva bemötandet. Det är viktigt att personal som arbetar 

med människor inom olika institutioner där problemskapande beteenden uppstår arbetar 

med ”kravanpassning” gentemot personen eller barnet denne ansvarar för. När konflikter 

eller problematiska situationer uppstår bör alltså förskollärare främst sänka sina aktuella 

krav på barnet. Socialkonstruktionism menar att människor styrs av de delade 

erfarenheter och förståelser de har med andra människor och en viktig del i att skapa 

gemenskaper beskrivs vara språket. Konflikter kan alltså betyda att de inblandade 

personerna inte förstår situationen på ett likadant vis. Att de inte har kommit överens om 

en gemensam uppfattning och att de därför bör samtala och samspela för att reda ut 

situationen och komma fram till en gemensam lösning. Samtliga författare menar till 

skillnad från detta resonemang att förskolläraren bör sänka sina krav tills barnet på egen 

hand klarar av att möta dem. 

 

8.3 Framställningen av lågaffektivt bemötande 
I analysen av materialet blev även författarnas sätt att förklara, beskriva och tala om 

lågaffektivt bemötande tydligt. Lågaffektivt bemötande beskrivs som en allt-i-allo och i 

sig komplett metod. Som kan överföras till och från olika verksamheter och kontexter 

utan att några större problem uppkommer eller anpassningar bör göras. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv blir det svårt att förstå hur en metod ska fungera i 

flera olika sammanhang. Institutioner och andra sociala sammanhang är socialt 

konstruerade av de individer som är inblandade. Varje individ är dessutom unik, egen och 
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föränderlig. De beskrivningar av lågaffektivt bemötande som framkommit ur litteraturen 

som granskats liknar till viss del modernismens synsätt och tankar om den allmängiltiga 

sanningen. Samtliga författare presenterar lågaffektivt bemötande som en allmängiltig 

och definitiv sanning i form av att det beskrivs vara den lämpligaste metoden inom alla 

institutioner där man på något sätt arbetar med att ge stöd och hjälpa människor att 

utvecklas och där det förekommer problemskapande beteenden. Däribland förskola, 

skola, myndigheter, sjukhus, äldreboenden, psykiatrisk vård etc. Se citat nedan. 

 

Vi som skrivit denna bok är alla medlemmar i nätverket ”Lågaffektiva 

psykologer”. Initiativet till detta nätverk har tagits av Bo Hejlskov Elvén 

som i Sverige introducerat och utvecklat en metod för hantering av 

problemskapande beteende. Denna metod har sin grund i vad som 

internationellt kallas low arousal approach; på svenska lågaffektivt 

bemötande. När nätverkets medlemmar utväxlat erfarenheter har det blivit 

tydligt att lågaffektivt bemötande kan appliceras inom vitt skilda miljöer. 

Genom boken vill författarna sprida metoden till olika typer av 

verksamheter, där personal hanterar personer med våldsamt eller på annat 

sätt problemskapande beteende. [...] Författarna vill visa att denna form av 

bemötande är användbart och framgångsrikt för att hantera konflikter utan 

konfrontation, inte bara när det gäller barn med problemskapande beteende 

och/eller funktionsnedsättningar utan även i bemötande av vuxna och inom 

olika verksamheter och funktioner. (Chipumbu Havelius, 2017, s. 9) 

 

I den litteratur som granskats har författarna noggrant och återkommande belyst det 

faktum att de är psykologer och att metoden härstammar från olika psykologiska 

perspektiv. Socialkonstruktionism menar att maktaspekter i samhället har en stor 

avgörande faktor när det gäller hur människor uppfattar saker och ting. Med andra ord 

tror människor generellt mer på något som kommer från en person med hög status jämfört 

från en person med låg status. Yrket psykolog har en hög status i samhället och med tanke 

på att boken vänder sig till personal med yrken som har lägre status, exempelvis 

förskollärare, sjuksköterska, socionom, undersköterska och så vidare, finns en tydlig 

maktaspekt.  

 

9. Diskussion 
Under detta avsnitt presenteras en diskussion och utvärdering av studiens valda metod. 

Därefter följer en diskussion tillhörande resultatavsnittet.  

 

9.1 Metoddiskussion 
Strävan med denna studie var att kritiskt granska metoden lågaffektivt bemötande. Det 

mest effektiva och lämpliga sättet att göra detta på bedömdes vara genom att granska 

litteratur, närmare bestämt den litteratur som utgör utgångspunkten för lågaffektivt 

bemötande i relation till förskolan. Ifall en kvantitativ metod valts, med exempelvis enkät 

eller intervjuer, hade istället respondenters uppfattning av lågaffektivt bemötande varit 

det som studerades. Med tanke på att lågaffektivt bemötande är en populär och etablerad 

metod i samhället skulle det också ha blivit svårt att bedöma huruvida respondenterna var 

kritiskt inställda och pålästa kring metoden eller om de enbart talade utifrån personliga 

tyckanden och erfarenheter. Oavsett så hade inte en rättvis bild av metoden lågaffektivt 

bemötande kunna återges utan enbart en rättvis bild utav respondenternas uppfattningar.    
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Som tidigare nämnt, under avsnitt ”5. Metod”, finns både för- och nackdelar med 

kvalitativa och kvantitativa studier. En nackdel med litteraturstudier beskrivs enligt 

Bryman (2018) vara att den oftast innefattar mer av författarens egna tolkningar. Det kan 

därför bli svårare att komma fram till ett allmängiltigt resultat som kan omprövas av olika 

personer. En fördel är däremot att det som studeras betraktas på ett djupare vis med 

möjligheten att presentera fler alternativa uppfattningar. En svaghet i denna studie kan 

därför uppfattas vara att det är en litteraturstudie, vilket möjligtvis innefattar mer 

tolkningar än exempelvis en kvantitativ enkätstudie skulle ha gjort. Å andra sidan hade 

det inte varit möjligt att genomföra en studie utifrån samma syfte och frågeställningar 

med hjälp av enkät eller intervju. För att besvara studiens syfte och frågeställning 

bedömdes alltså denna metod lämpligast och har fungerat väl vad gäller att samla in 

material som besvarar syfte och frågeställningar.  

 

9.2 En omodern barnsyn 
Resultatavsnittets första kategori, Hur barn skildras, visade att författarna föreställer sig 

barn i enlighet med vad Sommer (2005) beskriver som diskurser som inte fullt ut kan 

anses förenliga med den moderna synen på barn. Detta genom att författarna betraktar 

barn på ett manifest vis i relation till utvecklingsstadier ur utvecklingspsykologin samt på 

ett mer latent vis som sköra, hjälplösa och i behov av vuxnas skydd. Sommer (2005) 

förklarar hur barn betraktats över tid jämfört med hur de betraktas nu. Att betrakta barn i 

relation till utvecklingsstadier respektive som skört och i behov av skydd beskrivs enligt 

Sommer (2005) vara två diskursiva barnsyner som hör till det förflutna. Filler och Xu 

(2006) kritiserar också ett betraktande av barn utifrån utvecklingsstadier. De beskriver att 

ett sådant synsätt utgår från att alla barn är och fungerar likadant och att det är ett försök 

att förenkla och motivera ett singulärt arbetssätt och innehåll i förskolans utbildning.  

 

Hejlskov Elvén och Kosner (2017), Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) och McDonnell et 

al (1998) är alla överens om att lågaffektivt bemötande innebär att man som personal 

sänker de krav man har på personen man ansvarar för. Det är möjligt att diskutera hur det 

påståendet i förskolans fall är förenligt med synen på ett kompetent barn. Ett kompetent 

barn är ett barn som är klokt, kunnigt och klarar av saker. När man som förskollärare 

sänker sina krav på ett barn innebär det att man också sänker sina förväntningar på det 

barnet. Detta eftersom man någonstans måste erkänna för sig själv att man inte tror att 

barnet kommer att klara av att nå de krav man ställt. Det är också en sänkning av sin tro 

på barnet. Man kan omöjligen betrakta barnet som kompetent ifall man först har satt ett 

krav som man sedan ändrar för att man inte tror att barnet kan möta det.  

 

En intressant fråga blir också hur det känns för barnet. Att en förskollärare först ställt ett 

krav och när förskolläraren sedan misstänker att barnet inte klarar av att leva upp till det 

så sänker förskolläraren det kravet. För ett kompetent barn blir det delvis självklart vad 

förskolläraren faktiskt tror om dennes förmåga men också att förskolläraren egentligen 

inte har några fasta krav. Att de krav som finns är rörliga och valfria att leva upp till. 

Diskutabelt är huruvida ett sådant förhållningssätt leder till att barnet får möjlighet att 

utvecklas och få tilltro till sin egen förmåga som Skolverket (2018) säger att barnet ska, 

eller om barnet också kan börja tvivla på om det är kompetent, kunnigt och förstår och 

kan förhålla sig till de regler som gäller. Det kan uppfattas viktigt att barn i förskolan 

möter vuxna som tror på dem och som tror på att de kan i alla situationer. Även i de 

situationer där de till en början inte gör ”rätt”. Där kan författarnas manifesta 

utgångspunkt att ”barn gör rätt om de kan” uppfattas problematisk då den innefattar ett 

latent antagande om att barn inte kan utvecklas i den specifika situation där de tidigare 

inte gjort rätt. Som vuxen måste man istället se till att barnet inte hamnar i den situationen 
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igen för att barnet inte kan hantera det. Det möjliggör med andra ord ingen utveckling för 

barnet av det den inte ”kan”.  

 

En annan betydande del av det lågaffektiva bemötandet och ett manifest innehåll är 

hanterandet av personen som är i affekt, alltså i ett uppbrusat tillstånd. McDonnell et al. 

(1998) beskrev i sin fallstudie att personalens lågaffektiva handlingsplan innebar att de 

inte skulle tala till John, titta på honom eller röra honom när han fick sina utbrott. De 

skulle vara kvar i samma rum men ignorera honom, hans beteende och hålla sig på ett 

säkert avstånd. Det kan uppfattas intressant att fundera kring vilken innebörd ett sådant 

bemötande skulle få i förskolan och hur ett barn skulle känna sig av att bli bemött på ett 

sådant vis av en förskollärare barnet förhoppningsvis litar på. Vilka konsekvenser kan 

uppkomma och hur kan det påverka barn att inte bli sedda eller hörda när de går igenom 

en stor process av känslor såsom ilska, frustration eller ledsamhet inombords. En viktig 

aspekt blir också huruvida ett sådant bemötande är förenligt med barns rättigheter. 

Skolverket (2018) förklarar att barn i förskolan ska få bli sedda, hörda och 

uppmärksammade. De ska få chans att utveckla sitt självförtroende, sin självkännedom 

och känna att de är en tillgång i gruppen. Med andra ord kan det uppfattas som att det bör 

vara självklart för barn i förskolan att förskollärarna i deras närhet bryr sig om dem, vill 

dem väl och stöttar dem. Ett förhållningssätt där förskollärare ignorerar ett barn när det 

blir upprört eller får ett utbrott, kan möjligen feltolkas av barnet som att förskolläraren 

inte visar denne respekt eller bryr sig.  

 

Månsson (2008) beskriver vidare att om ett barn ska kunna betraktas som kompetent i 

förskolan förutsätter det att barnet får vara delaktigt och ges inflytande i utbildningen. Att 

barnet ges frihet till att själv upptäcka, experimentera och lösa problem samt få undersöka 

huruvida deras erfarenheter och tankar om världen stämmer överens med omgivningen. 

Skolverket (2018) poängterar också att barn i förskolan ska ges möjlighet till delaktighet 

och inflytande genom att förskolan bland annat ska uppmuntra barnen att framföra sina 

tankar och idéer. Barnens åsikter ska tas på allvar och de ska få möjlighet att bilda egna 

uppfattningar och göra egna val. Utöver detta ska också utbildningen också främja barns 

utveckling till att bli självständiga individer med tillit till sig själva. Barnen ska få träna 

på att lösa problem och få chans att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar.  

 

9.3 En skeptisk förskollärarsyn 
Resultatavsnittets andra kategori, Hur förskollärare skildras, presenterade analysen kring 

författarnas synsätt på förskollärare. Deras manifesta tankar om förskollärares ansvar och 

uppgift framgick likväl som deras latenta mening om att förskollärare generellt fokuserar 

på fel saker i sitt arbete. Författarnas manifesta förklaring om hur och varför förskollärare 

bör sänka sina krav på barn vid konflikter presenterades också.  

 

Samtliga författare till den litteratur som granskats menade att en situation där ett barn 

agerar ut är förskollärarens ansvar eftersom det är förskolläraren som ansvarar för och tar 

hand om barnet, inte barnets ansvar. Förskolläraren är den vuxna och professionella i 

situationen. När en problematisk situation inträffar bör därför förskolläraren gå tillbaka 

och fundera på vad som gick fel. Förskolläraren bör kontrollera ifall det var någon vuxen 

närvarande när situationen inträffade och vad i miljön eller omgivningen som behöver 

förändras. Givetvis är det som händer i förskolan förskollärares, övriga pedagogers och 

förskolechefens ansvar. Resonemanget kring att miljön och omgivningen bör undersökas 

i relation till barnet kan också uppfattas vara nödvändigt. Att däremot alltid ha 

utgångspunkten att det är miljön, omgivningen och omgivande personer som måste 

förändras kan uppfattas problematiskt i vissa fall. De förändringar som genomförs måste 
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stå i proportion till Lpfö 98, Skolverket (2018) och vara förenliga med de strävansmål 

och riktlinjer som finns formulerade där. Om stora förändringar görs i miljön för att 

underlätta för ett enskilt barn kan det också få negativa konsekvenser för de övriga barnen, 

vilket är något som bör övervägas och tas med i beaktning. Förskollärare ansvarar för en 

hel barngrupp med olika barn, inte bara för de barn som har särskilda problembeteenden. 

Därmed bör förändring ske i relation till läroplanen tillsammans med ett övervägande av 

vad det innebär för de övriga barnen. 

 

Värt att reflektera kring kan också uppfattas vara huruvida ett barn faktiskt utvecklas av 

ett lågaffektivt bemötande. Metoden syftar till att förebygga och hantera situationer där 

barnet blir kraftigt upprört, våldsamt eller på andra sätt uppvisar problembeteenden. 

Genom att sänka och anpassa krav efter barnets dagsform beskriver författarna till den 

litteratur som granskats att många konflikter som annars skulle uppstått kan undvikas. 

Ifall man betraktar det uttalandet ur ett större perspektiv skulle det också kunna uppfattas 

som att förskolläraren förverkligar den lösning som är enklast för denne själv. 

Förskolläraren slipper undan en konflikt eller diskussion och barnet får stor möjlighet till 

självbestämmande. Att som förskollärare medvetet undvika konflikter med barn behöver 

inte vara en långsiktig lösning, utan kan istället ses som ett sätt att enkelt undvika en 

krävande situation genom att skjuta upp och föra vidare problemet till ett annat 

sammanhang. Där och då slipper både barnet och förskolläraren konflikten och barnet får 

som denne vill. Däremot blir det diskutabelt huruvida barnet lär sig av situationen och om 

barnets förmåga att bemöta, hantera och anpassa sig till krav utvecklas. Likväl som 

barnets förmåga att samtala och samarbeta för att komma fram till en gemensam lösning. 

Vissa konflikter och meningsskiljaktigheter kan anses nödvändiga att ta för att man ska 

komma vidare i arbetet och utvecklingen.  

 

Eftersom förskolans uppgift enligt Skolverket (2018) är att förbereda barnet inför sin 

framtid kan det uppfattas tvetydigt huruvida sänkningar och anpassningar av krav är att 

ge barnen bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. Det är omöjligt att idag säga hur 

framtiden kommer att se ut, troligtvis kommer den dock likna dagens i den bemärkelse 

att man som ett lite äldre barn, tonåring eller vuxen måste kunna hantera att krav ställs på 

personen i fråga i skolan, på jobbet eller av myndighetspersoner. Får man inte träna på 

det redan i förskolan kan det uppfattas svårare att kunna anpassa sig till att göra det senare. 

Oavsett vad författarna anser är det också en viktig del av förskolans utbildning att 

förskollärare strävar efter att stödja barn i sin utveckling till att bli självständiga och 

självgående individer, så som Skolverket (2018) förklarar. 

 

9.4 Framskrivningar och maktaspekter 
Den tredje kategorin representerade analysen kring Framställningen av lågaffektivt 

bemötande. Kategorin presenterade min tolkning kring hur författarna talade om och 

framställde metoden lågaffektivt bemötande. De menade på ett tydligt, uppenbart och 

manifest vis att metoden lågaffektivt bemötande är lämplig att använda inom en mängd 

olika kontexter såsom förskola, skola, sjukvård, äldrevård, psykiatriskvård, HVB-hem 

mm. Med andra ord att en direkt överföring av metoden till och från olika kontexter är 

oproblematisk. Det betyder alltså att författarna anser att förskollärare bemöter barn i 

förskolan på samma sätt som personal på psykiatriska avdelningar och HVB-hem 

bemöter sina patienter. Det kan tolkas vara ett sökande efter en alldeles för enkel lösning 

på flera, stora, komplexa och dessutom olika, problem. 

 

Det faktum att författarna också manifest framställer lågaffektivt bemötande som väl 

fungerande i flera olika sammanhang kan uppfattas som en anledning att förhålla sig 
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kritiskt till det de skriver om metoden i allmänhet. Mycket av den forskning och litteratur 

som berör institutionen förskola anser att det inte finns ett korrekt sätt att hantera en 

mängd olika situationer. Både Filler och Xu (2006) och Gazzotti och Liberale (2014) talar 

för en individualiserad förskola, det vill säga en förskola som ser och bemöter barnen som 

individer. Som framhäver barns olikheter istället för att försöka neutralisera dem. De 

förespråkar ett arbetssätt där förskollärare också bemöter olika barn på olika vis. Något 

som därmed fungerar i en konflikt med ett specifikt barn, behöver inte fungera med ett 

annat.   

 

Ovan benämnda utgångspunkt resulterar i att en förskollärares perspektivtagande blir 

viktigt. Det vill säga att kunna pendla och förflytta sig mellan olika perspektiv och 

betrakta situationer utifrån olika vinklar. Emilsson och Pramling Samuelsson (2012), 

Pramling Samuelsson och Williams (2015), Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

och Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) är alla överens om att ett 

barncentrerat förhållningssätt, med andra ord ett förhållningssätt som utgår från barns 

perspektiv, är nödvändigt i betraktandet av ett kompetent och unikt barn. Det beskrivs 

leda till att förskolläraren blir mer villig att undersöka och förstå barnet ur ett större 

perspektiv. Varför det gör som det gör och hur det reagerar i specifika situationer. 

Förskolläraren lär med andra ord känna barnet bättre genom att inta ett barns perspektiv. 

Det innebär att förskolläraren också kan samtala och kommunicera med barnet på ett vis 

som barnet förstår, kan acceptera och som blir rimligt för denne. Ett mer kommunikativt 

handlande kan alltså äga rum mellan förskolläraren och barnet. Barnet betraktas som en 

kompetent individ vars känslor, ageranden och beteenden respekteras och utgås ifrån. 

Med andra ord försöker man inte undvika eller se förbi vissa känslor och ageranden hos 

barnet utan istället försöker förskolläraren möta barnet där det befinner sig och 

gemensamt komma fram till en lösning.  

 

Författarnas sätt att tala om lågaffektivt bemötande som en beständig, komplett och 

överförbar metod liknar som tidigare nämnt modernismens sökande efter en allmängiltig 

sanning. Det är inte förenligt med Lock och Strong (2010) och Walkers (2015) 

beskrivning av socialkonstruktionism, att världen är alldeles för komplicerad och 

komplex för en konkret och perfekt lösning. Dessutom vore ett erkännande av metoden 

som en ”perfekt” metod att ge upp. Förskolan är en utbildning som ska vara under 

utveckling och förändring. Allt som hör till förskolan kan inte betänkas eller beprövas 

nog eftersom förskolan är ett andrahem till de viktigaste vi har i samhället, barnen. Att 

man därför funderar, diskuterar, reflekterar och kritiskt granskar är en förutsättning för 

att man skall kunna komma framåt och åstadkomma kvalitet i utbildningen. Sheridan och 

Williams (2018) beskriver också ovanstående genom att belysa vikten av att man som 

förskollärare tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt till allt som har med förskolan att 

göra. Med andra ord att förskollärare måste göra skillnad på vetenskaplig forskning och 

generella åsikter och förhålla sig kritiskt till olika faktakunskaper och källor. Samt enbart 

använda sig av metoder, arbetssätt och innehåll som det finns vetenskapliga belägg för 

och som grundar sig i beprövad erfarenhet.  

 

En intressant fråga att diskutera blir följaktligen hur lågaffektivt bemötande kunnat få sitt 

genombrott och förverkligas i så många förskolor trots avsaknaden av vetenskapliga 

belägg, kombinerat med det faktum att förskolan ska vila på vetenskaplig grund. I 

inledningen förklarades att lågaffektivt bemötande som pedagogisk idé varit föremål för 

diskussion i sociala medier och därför kan ha spridits den vägen. Under avsnittet teoretisk 

utgångspunkt beskrevs också Lock och Strong (2010) och Walkers (2015) förklaring av 

hur maktaspekter utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är väsentliga för hur ett 
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fenomen i samhället skall komma att uppfattas och konstrueras. I resultatanalysen 

presenterades därefter maktaspekter som berörde hur författarna till den litteratur som 

granskats talade om lågaffektivt bemötande. Författarna poängterade återkommande att 

de alla var psykologer och eftersom psykologer har en högre status i samhället än den 

personal som böckerna vänder sig till, förskollärare, lärare, sjuksköterskor, 

undersköterskor med mera, finns en tydlig maktaspekt.  

 

Omedvetet eller medvetet kan det med andra ord vara så att personer med lägre status vill 

lyssna och tro på vad en psykolog säger. Hade exempelvis en person med låg status i 

samhället påstått att ett fenomen är på ett visst sätt hade hen förmodligen behövt flera 

underbyggda argument för att personer i omgivningen skulle välja att tro på det. En 

psykolog som automatiskt har hög status i samhället och ett maktförhållande till många 

behöver inte samma belägg för det den säger. Särskilt inte om personen också regelbundet 

påminner om att ”den är ju faktiskt psykolog” och kritiserar den aktuella personalen 

genom att påstå att de fokuserar på fel saker.  

 

10. Slutsats 
Den här litteraturstudiens syfte var att kritiskt granska litterära framskrivningar om 

lågaffektivt bemötande samt att problematisera dess roll i förskolan. Detta genom att 

utläsa latent och manifest innehåll i utvald litteratur. Resultatet analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys med konventionell, induktiv ansats. Därmed bestämdes inte på 

förhand några teman, aspekter eller kategorier som medvetet skulle sökas efter och 

synliggöras i litteraturen, utan litteraturens innehåll fick istället tala och kategorier 

bildades under tid. Den kvalitativa innehållsanalysen av materialet bildade studiens 

resultat i form av tre övergripande kategorier. ”Hur barn skildras”, ”Hur förskollärare 

skildras” och ”Framställningen av lågaffektivt bemötande”. 

 

Resultatet visade att barnet i författarnas beskrivningar betraktades som hjälplöst, skört 

och i behov av skydd respektive i relation till utvecklingsstadier. Under rubriken ”Hur 

förskollärare skildras” noterades en skeptisk och kritisk dimension, med många förslag 

kring sådant författarna tyckte att förskollärare bör förändra sitt tanke-och arbetssätt 

kring. Vidare synliggjordes författarnas framställning av lågaffektivt bemötande och 

möjliga maktaspekter som bidragit till metodens genombrott. Ett avslutande resonemang 

blir att barn som är olika också bör bemötas olika. Det finns och kommer förmodligen 

heller aldrig finnas en metod som fungerar på alla barn. Att påstå det är att förenkla sitt 

uppdrag som förskollärare och leta efter en allmängiltig sanning på ett komplext problem 

i en mångtydig värld. Det kan också uppfattas diskutabelt eftersom man valt ett yrke där 

perspektivtagandet, anpassningsförmågan och viljan att utveckla och förändra till det 

bättre är nödvändiga professionsegenskaper. 

 

Förskollärare bör försöka att separera egna tyckanden från sin förskollärarroll. Separera 

allmänna uttalanden och teorier från vetenskapliga sådana. Det kan vara svårt att motivera 

att ett specifikt arbetssätt, innehåll eller metod ska ha en självklar plats i förskolans 

utbildning när det inte finns några vetenskapliga belägg för det. Att försöka motivera det 

i form av att presentera människors generella tankar, åsikter och framskrivningar kring 

ämnet är inte tillräckligt för att kunna leva upp till Skolverkets (2018) krav. Något man 

heller inte får glömma är att förskolan och skolvärlden i allmänhet bildar en alldeles egen 

dimension. Lärare och forskare inom utbildningsvetenskap är experter inom den, inte 

psykologer. Förskollärare behöver därför tro på sin yrkesroll, sin utbildning och att de 

faktiskt vet saker om barn i relation till förskolan.  



 

24 

 

 

Förskollärare bör fundera kring sin barnsyn och sitt föreställande och betraktande av 

barnet. Huruvida man ser ett skört barn i behov av skydd och hjälp, ett barn som måste 

passa in i ”normalvariationen” eller ett barn som man i mötet med måste sänka sina 

förväntningar och krav på, rasera sin tilltro till. Frågan är om man i sådana fall tror på 

barnet, dennes förmåga och kompetenser eller om man förminskar barnet och om man i 

sådana fall har gjort det rättvisa. Diskutabelt blir hur man i mötet med barnet, gör det 

rättvisa. Detta är frågor som är svåra att besvara eftersom vuxna aldrig till fullo kommer 

att kunna förstå barns värld.  Det ingår dock i förskollärarprofessionen att försöka och 

alltid sträva efter att göra det. Det är att stå på barnens sida och att i mötet med dem, 

försöka göra dem rättvisa.  
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