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Sammanfattning
Bakgrund Det finns stora risker att personer med autism och utvecklingsstörning har ett 
problemskapande beteende. Omgivningen behöver tydliga rutiner och ett genomtänkt 
bemötande i kritiska och våldsamma situationer. Personalen spelar en avgörande roll för 
händelseutvecklingen. Ett lågaffektivt bemötande erbjuder metoder att förebygga och hantera 
problemskapande beteende på ett icke-kränkande och icke-våldsamt sätt genom flexibel 
kravanpassning. 

Metod Tre fokusgruppsamtal med sammanlagt 12 pedagoger på tre olika särskolor för elever 
med autism. Samtliga pedagoger har det senaste året gått en tredagarskurs i lågaffektivt 
bemötande. Intervjuerna var semi-strukturerade. Deltagarna uppmuntrades bland annat att 
samtala om problemskapande beteende, konflikter, självförtroende att hantera problemskapande 
beteende och trygghet på arbetsplatsen.

Resultat Kursen i lågaffektivt bemötande tycks ge olika utfall på de tre skolorna. Resultatet 
tyder på att kursen påverkar pedagogernas självförtroende och trygghet på olika sätt. Studien 
visar olika sätt att se på problemskapande beteende. Studien visar även att kursen i lågaffektivt 
bemötande verkar kunna leda till en minskning av problemskapande beteende. Ingen grupp 
berättar att de använder nedläggningar.

Diskussion Studien visar faktorer som kan påverka genomslaget av kursen i lågaffektivt 
bemötande. En faktor är hur personalen ser på elever med det problemskapande beteendet, om 
eleverna anses vara medvetna och i kontroll över sitt problemskapande beteende. En annan 
faktor är graden av flexibilitet i den pedagogiska strukturen. Studien diskuterar hur den 
pedagogiska ambitionsnivån och de långsiktiga målsättningarna eventuellt kan påverka 
genomslaget. En avgörande faktor verkar vara kursledarens erfarenhet.
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Inledning
Autism och utvecklingsstörning är funktionsnedsättningar som utmanar omgivningens kunskap 
och förståelse och ställer höga krav på ett genomtänkt och empatiskt bemötande. Ett felaktigt 
bemötande riskerar att leda till problemskapande beteenden, exempelvis utagerande eller 
självskadande beteenden. Termen ”problemskapande beteende” vill understryka att det är 
situationen, mötet mellan personen med funktionsnedsättning och omvärlden, som skapar 
problem och svårhanterade beteenden. Lösningen på problemen finns i omgivningen och 
bemötandet.

Personer med den här typen av funktionsnedsättningar är oerhört beroende av personal runt 
omkring som hjälper dem. Bristen på självständighet och oberoende leder till en utsatthet. 
Personerna har ofta kommunikativa svårigheter vilket riskerar att göra dem utelämnade. Dels 
kan de ha svårt att förstå sin omgivning och svårt att uttrycka sina behov, men de har även 
begränsade möjligheter att berätta om sina erfarenheter och eventuella missförhållanden.   

De senaste åren har det dykt upp två tragiska fall i massmedia som rör personer med 
utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Christer hade en utvecklingsstörning och blev 32 år 
gammal innan han föll offer för en livsfarlig fasthållning, eller nedläggning som det också 
kallas. Uppdrag granskning i SVT beskrev 2008 hans öde i ett reportage. De berättade också om 
nioåriga Ida, en flicka med Downs syndrom som också blivit utsatt för livsfarliga nedläggningar 
men överlevt. Bakgrunden är personal som varit anställda för att vårda och skydda Christer och 
Ida och som använt nedläggningar för att kontrollera och lugna dem.  

I båda dessa fall hade personalen fått professionell handledning och nedläggningarna var en del 
av en utarbetad handlingsplan. Psykologen Olle Wadström har skrivit flera populära böcker och 
är en framstående beteendepsykolog i Sverige. Han handledde Idas ärende och utarbetade 
riktlinjer för hur personalen skulle hantera hennes utbrott. I samband med att reportaget sändes i 
TV publicerade Wadström en artikel i Svenska Dagbladet. Han beskriver tankarna bakom 
handlingsplanen:

Nedläggning är ingen bra åtgärd. Det är enkelt att enas om. Vad kan personal och föräldrar 

göra, som uppfyller krav på skydd för alla och som inte gör problematiken värre på sikt? Det 

är den fråga som borde ställas av Uppdrag granskning. 

/.../

Vad finns för alternativ? Jag har sett exempel på hur man vidtagit åtgärder som endast 

tillgodosett skyddsaspekten utan tanke på att få problemen att minska bunkerliknande 

boenden. 

Jag har också sett exempel på att man erbjudit den aggressive godis, mat, kaffe eller annat 

attraktivt, för att snabbt få aggressiviteten att upphöra. Detta gör problemet värre på sikt, 

men vad gör en ensam och rädd personal eller förälder. Är man olycklig, skärrad och orolig 

för vad som kan ske med den svårt självskadande personen, då kan man göra vad som helst. 

Vad kan man och får man göra, som har något behandlingsinnehåll? 

(Svenska Dagbladet, 2008-03-26)
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Wadström tycker att nedläggning är en dålig åtgärd. Men han har svårt att se realistiska 
alternativ. Han är kritisk till att ge den aggressive godis eller annat attraktivt eftersom han anser 
att det gör problemet värre på sikt. Den åsikten är vanligt förekommande och är en viktig 
bakgrund till denna studie. Wadström efterlyser alternativa sätt att hantera problemskapande 
beteende. 

Lågaffektivt bemötande har utvecklats i reaktion mot ”nedläggnings”-metodik. I Storbritannien 
har nedläggningar resulterat i en lång rad dödsfall och där har organisationen Studio III växt 
fram. De utbildar personal i bemötande av personer med bland annat autism och ger verktyg för 
hantering av problemskapande beteenden. Studio III använder ett lågaffektivt bemötande vilket 
exempelvis innebär att man sänker kraven i en upprörd konfliktsituation. Med lågaffektivt 
bemötande är det aldrig värt att ”genomdriva” ett beslut som riskerar att sluta i våldsamt och 
farligt beteende. I motsats till Olle Wadström bjuder man definitivt hellre på en godis än håller 
ner den funktionsnedsatta på marken.

Den här studien riktar intresset mot hur ett lågaffektivt bemötande kan användas i särskolan. 
Studien undersöker på vilket sätt pedagoger ser på problemskapande beteenden och på vilket 
sätt de anser att ett lågaffektivt bemötande hjälper dem att förebygga och hantera 
problemskapande beteenden hos elever med autism.

Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att undersöka alternativ till det beteendeterapeutiska sättet att förstå 
problemskapande beteende. Ett lågaffektivt bemötande utgår från en annan syn på 
problemskapande beteende och utgör på så sätt ett alternativ. Denna studie undersöker 
bakomliggande tankar och idéer för ett lågaffektivt bemötande och ser hur metoden rent 
praktiskt påverkar pedagoger i den svenska särskolan. Studien undersöker hur olika särskolor 
tolkar och använder ett lågaffektivt bemötande. Studien undersöker attityder och föreställningar 
kring problemskapande beteenden hos pedagoger.

Forskningsfrågor:

• hur upplever pedagogerna att ett lågaffektivt bemötande påverkar dem i hantering av 
problemskapande beteenden?

• hur ser pedagogerna på problemskapande beteenden och konflikter?
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Tidigare forskning
I denna del återges en teoretisk översikt med idéer och forskning som ligger till grund för ett 
lågaffektivt bemötande. Inledningsvis presenteras Ross Greenes perspektiv på människosyn och 
specialpedagogik som är underliggande i hela denna studie. Sedan följer en genomgång av 
forskning av problemskapande beteende och relationen till autism. Efter det följer en fördjupad 
presentation av Andrew McDonnells forskning, en framstående forskare inom lågaffektivt 
bemötande. Sedan presenteras närmare ett lågaffektivt bemötande med hjälp av psykologen 
Hejlskov Jørgensen. Avslutningsvis presenteras de viktigaste momenten i en tredagarskurs i 
lågaffektivt bemötande.

”Barn gör så gott de kan”

Ross Greene har formulerat en syn på oflexibla och utagerande barn som fått stort 
internationellt genomslag. Framför allt boken ”Explosiva barn” (2003) har nästan blivit en 
modern klassiker. Greene presenterar ett alternativ till den ”hårda” och ”stränga” pedagogiken 
som ofta dominerar i arbetet med utagerande barn. Greenes utgångspunkt är kort och gott att 
”barn gör så gott de kan”. Barnets eventuella problemskapande beteenden beror på kognitiva 
brister. I sitt arbete visar Greene de svårigheter som barnen ställs inför om det finns 
nedsättningar i exempelvis de exekutiva funktionerna, den sociala förmågan, den språkliga 
förmågan, känsloreglering och tankemässig flexibilitet. Explosiva barn kan reagera häftigt och 
impulsstyrt, kasta ur sig fula ord eller slå till någon som råkar stå i närheten. För ett otränat öga 
kan det se ut som att barnet överreagerar eller att problemet beror på dålig uppfostran. Greene 
menar istället övertygande att dessa barn gör så gott de kan. Deras kognitiva brister gör det svårt 
för dem att förstå sociala situationer eller kontrollera sin ilska och besvikelse. 

Greene ställer sitt eget resonemang i kontrast till vad han kallar en ”beteendeterapeutisk 
standardmetod”. Den metoden utgår, enligt Greene, från att barnen med problemskapande 
beteende ”lärt sig att utbrott, explosioner eller destruktivitet ger dem uppmärksamhet eller 
hjälper dem att få sin vilja igenom” (s. 86). Tankesättet kan tillspetsat sammanfattas som att 
”barnet kan men vill inte”. Utifrån ett sådant synsätt blir det viktigt att inte ”ge efter”. Detta 
perspektiv leder ofta till ”uppfattningen att den här typen av beteende är planerat, avsiktligt och 
målmedvetet och att det medvetet kan kontrolleras av barnet” (s. 86). Omgivningen tenderar 
alltså att utgå från att barnet är manipulativt. Lösningen utifrån den ”beteendeterapeutiska 
standardmetoden” är att tydliggöra konsekvenserna av barnets beteende. Såväl bra som dåliga 
handlingar ska följas av logiska konsekvenser som lär barnet vilket beteende som förväntas. 

Greene har varit nyskapande i sin starka kritik av just konsekvenstänkandet. Han ifrågasätter 
explosiva och oflexibla barns möjligheter att förstå konsekvensen av sitt handlande, särskilt när 
barnet är i affekt. Det krävs att barnet kan plocka fram minnet av en liknande situation och 
minnas vilken konsekvensen blev då. Greene menar att många av dessa barn har svårt att 
generalisera och svårt att förstå orsak och verkan. 

Han vänder sig också mot tanken att barnets problemskapande beteende beror på svag 
motivation, vilket annars är en vanligt förekommande tanke. En konsekvens lär inte barnet 
något nytt. Oavsett hur motiverat barnet är med hjälp av belöningssystem och positiva 
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förstärkningar, finns det gränser för vad barnet klarar av och inte klarar av. Svårigheterna i 
vardagen beror inte på nedsatt motivation, menar Greene. Istället är det pedagogikens uppgift att 
förhålla sig till de kognitiva svårigheterna, ringa in de situationer som är för svåra för barnet och 
försöka undvika dem. Nästa steg är att träna de nödvändiga kognitiva förmågorna eller erbjuda 
hjälpmedel för att komma runt explosionerna och skapa utveckling och lärande.

Problemskapande beteende och autism

Problemskapande beteende (challenging behaviour) är troligen det mest genomforskade 
området i förhållande till utvecklingsstörning (Hastings 1997). Hejlskov Jørgensen definierar 
problemskapande beteenden som ”beteende som skapar problem för personer i omgivningen” 
(2009, s. 12). Definitionen innebär på många sätt ett perspektivskifte. Eleven bär inte problemet 
överhuvudtaget, utan det fullständiga ansvaret ligger på personerna i omgivningen. Placeringen 
av problemet ger personalen makt att förändra situationen. Omgivningens reaktioner bestämmer 
enligt Hejlskov Jørgensen vad som är problemskapande beteenden. 

Bortsett från de uppenbart farliga konsekvenserna av ett självskadande och våldsamt beteende, 
riskerar personer med problemskapande beteenden att bli utsatta för övergrepp från vårdgivarna. 
Vårdgivare är generellt sett betydligt mindre socialt interaktiva med personer med 
problemskapande beteende. Dessa personer riskerar på det stora hela att bli uppfattade på ett 
överlag oerhört negativt sätt (Hastings 1997).

I boken ”Challenging behaviour and autism” ger Whitaker (2001) en bra bild av hur autismens 
svårigheter påverkar situationer som kan leda till problemskapande beteenden. I det sociala 
samspelet visar personer med autism en ”blindhet” (mindblindness). Personerna har svårt att 
förstå andra människors tankar och känslor intuitivt. Ofta är svårigheterna så stora att man kan 
visa att personer med autism inte ens är medvetna om att andra människor faktiskt tänker 
oberoende av dem själva. Här spelar begåvningen in. Med stigande begåvning förstår man bättre 
att andra människor tänker och känner, däremot kvarstår problemet att skapa en uppfattning om 
vad de tänker och känner. Detta leder till missförstånd åt båda hållen. Personerna med autism 
missförstår våra intentioner och kan utgå från att vi automatiskt vill samma sak som dem om vi 
inte tydligt och visuellt förklarar oss. Vi kan även missförstå personer med autism och felaktigt 
utgå från att de försöker manipulera oss. En person med autism med nedsatt eller ingen förmåga 
att leva sig in i andras tankar har också svårt att aktivt förändra och styra våra tankar. 

I den sociala kommunikationen ligger autismens andra huvudproblematik. Även när vi försöker 
förklara och beskriva hur vi tänker och varför vi ska göra på ett visst sätt, är det stor risk att 
budskapet inte går fram på grund av nedsatt kommunikativ förmåga. Det krävs pedagogisk 
kompetens för att överbrygga dessa svårigheter. Personer med autism har ofta svårt att ge 
uttryck för sina behov, som exempelvis berätta att man har ont, behöver hjälp eller är hungrig. 
Många utbrott kommunicerar i själva verket dessa behov. 

Flexibelt tänkande och fantasi är autismtriadens sista svårighet. Personer med autism har en 
annorlunda fantasi och svårt att föreställa sig saker. Det här påverkar väldigt många olika delar i 
livet. Barn med autism leker på ett annorlunda sätt eller ofta inte alls. Det innebär också 
problem när man ska göra nya saker för många personer med autism. Rutiner gör att livet känns 
tryggt och förutsägbart. Omgivningens syn på behovet av trygghet och förutsägbarhet styr 
många gånger graden av problemskapande beteende. Nya aktiviteter, övergångar från en 
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aktivitet till en annan och ny personal är situationer som ställer krav på omgivningens 
kompetens och bemötande. Nedsatt föreställningsförmåga leder till oflexibelt tänkande, det är 
svårt att räkna ut alternativa strategier och sätt att lösa problem. Det krävs att omgivningen är 
flexibel och lyhörd för att det inte ska uppstå en krock och problemskapande beteenden 
(Whitaker 2001).

Forskningen kring problemskapande beteenden och autism är inte alls lika utvecklad som den 
kring utvecklingsstörning (Matson & Nebel-Schwalm 2005). Denna snedvridning är svår att 
förstå eftersom autism i sig är en stark riskmarkör enligt Matson &  Nebel-Schwalm i 
förhållande till problemskapande beteende. I sin forskningsöversikt visar de att autism och 
problemskapande beteende uppträder samtidigt i hög utsträckning. Forskningen har däremot 
inriktat sig på andra områden i relation till autism och det finns betydligt mer skrivet om 
exempelvis stereotypt beteende än våldsamt beteende. I alla verksamheter som arbetar med 
personer autism finns alltså en klar risk för problemskapande beteenden. Det är i det 
sammanhanget viktigt med en strategi för hur man ska dels förebygga men även hantera dessa 
beteenden när de uppstår. 

Holden visar hur forskningen i stora drag sen 1980 varit orsaksinriktad i arbetet med 
problemskapande beteende och människor med utvecklingsstörning (Holden 2007). Innan dess 
var behandlingen främst inriktad på de yttre beteendena. Modern forskning som istället utgår 
från beteendets orsaker kallas för funktionell analys. I studiet av problemskapande beteende och 
utvecklingsstörning har det visat sig att orsakerna oftast är sökandet av uppmärksamhet eller 
undvikande av krav (O’Reilly et al 2009). O’Reilly konstaterar att sambanden är mindre 
utforskade i relation till autism men att problemskapande beteende ändå verkar spela en mindre 
social funktion för personer med autism. Chiang (2008) visar däremot i sin artikel att det finns 
en tydlig koppling mellan problemskapande beteende och social kommunikation. Chiang 
observerar i naturliga situationer och kan med hjälp av funktionell analys visa att 16 av de 
studerade 32 eleverna med autism och utvecklingsstörning regelbundet använder 
problemskapande beteenden i kommunikativt syfte. I studien registrerar Chiang 3041 expressivt 
kommunikativa handlingar och visar att 157 st (5.16 %) av dessa består av problemskapande 
beteenden. Chiang menar övertygande att den stora förekomsten av problemskapande beteenden 
hos barn med autism utan fungerande kommunikation styrker teorin om förhållandet mellan 
förmågan till expressiv kommunikation och problemskapande beteende som exempelvis utbrott 
som lyfts fram i tidigare studier. Murphy har t.ex. visat att förbättrad expressiv kommunikation 
ger ett förbättrat beteende (Murphy et al 2005). 

Attributionsteori

Attributionsteori har de senaste tio åren varit en populär modell inom främst brittisk forskning i 
analysen av personalens agerande i förhållande till problemskapande beteende. Modellen 
bygger på kognitiv beteendeforskning och undersöker samband mellan vad människor tänker 
och känner och deras agerande. Weigel et al. (2006) visar hur modellen framför allt undersöker 
hur vi förklarar andra människors agerande. Weigels artikel tillsammans med en lång rad fler 
artiklar (Dagnan & Weston 2006, Lucas, Collins & Langdon 2009, Lambrechts, Kuppens & 
Maes 2009, Dagnan & Cairns 2005 m.fl.) studerar hur personal förklarar problemskapande 
beteenden. Personalens förklaringar antas också påverka agerandet gentemot personer med 
problemskapande beteende.
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Weigel et al (2006) kan visa intressanta tendenser bland personal som arbetar med personer med 
utvecklingsstörning. Utifrån psykologen Weiners attributionsteori visar Weigel hur vi ibland gör 
oss skyldiga till “the fundamental attributional error”. Det innebär att vi tolkar ett beteende som 
uttryck för personliga egenskaper hos en specifik individ när det istället rör sig om miljömässiga 
faktorer. Weigel undersöker detta tankefel i relation till hur personalen förklarar 
problemskapande beteenden. I studien ber forskarna personalen att reflektera kring faktiska 
negativa händelser i deras arbetsliv. De reflekterar dels kring händelser i samband med en klient 
som regelbundet visar problemskapande beteende och dels i samband med en klient utan 
problemskapande beteende. Weigel kan visa att betydligt fler respondenter anser att klienterna 
med problemskapande beteende själva kan kontrollera den negativa händelsen än klienten utan 
problemskapande beteende. Weigel visar även tecken som tyder på att personalen anser att det 
problemskapande beteendet ligger utanför deras påverkan. 

Weigel et al (2006) visar också att betydligt fler negativa och kritiska kommentarer görs i 
förhållande till klienten med problemskapande beteende. Det finns tydliga samband enligt 
studien mellan hur respondenterna känner inför klienten och hur respondenten förklarar den 
negativa händelsen. Personerna som framför mycket kritiska och negativa kommentarer om 
klienten tenderar att förklara den negativa händelsen som en aktiv handling. Personerna i 
studien som ger färre negativa kommentarer tenderar tvärtom att förklara den negativa 
händelsen utanför klientens kontroll. Det verkar alltså avgörande på vilket sätt personalen ser på 
det problemskapande beteendet och hur känslomässigt påverkad de blir. Weigel et al (2006) 
pekar på tidigare forskning som visat att hur personalen förklarar problemet påverkar i vilken 
utsträckning personalen är hjälpsam mot klienten. Personal som förklarar problemskapande 
beteende som icke-medveten och icke-kontrollerbar från klientens sida, tenderar att vara mer 
hjälpsam mot klienten och tvärtom.

Dagnan & Cairns (2005) undersöker personalens uppfattning kring ansvaret för det 
problemskapande beteendet. Genom en enkätstudie visar de hur bedömningen av ansvar 
påverkar personalens benägenhet att hjälpa personen med problemskapande beteende. Om 
personalen anser att brukaren själv bär ansvar för sitt eget handlande minskar sannolikheten att 
personalen är hjälpsam. Tankar från omgivningen som ”han jävlas bara” eller ”han vet exakt 
vad han gör” påverkar personalens hjälpsamhet negativt enligt studien. Författarna diskuterar 
hur svårt det är för personer med utvecklingsstörning att kontrollera och ansvara för 
problemskapande beteende. Slutsatsen är det finns risk att personalen tillskriver brukaren 
kontroll och ansvar trots att personen kognitivt saknar den överblicken. 

Allen & Tynan (2002) visar att personalen anser att personer med lindrig utvecklingsstörning 
har större kontroll över problemskapande beteende jämfört med personer med grav 
utvecklingsstörning. De menar också att personer med lindrig utvecklingsstörning hamnar i fler 
konflikter med personalen vilket kan bero på att de anses kunna hållas ansvariga för sitt 
problemskapande beteende. Liksom Dagnan & Cairns ser Allen & Tynan risken att personalen 
överskattar de kognitiva förutsättningarna hos personerna med utvecklingsstörning och 
problemskapande beteende.

Willner & Smith (2008) visar i sin forskningsöversikt över attributionsteori och 
problemskapande beteende att resultaten är motsägelsefulla. Det råder långt ifrån konsensus 
kring hur pass väl Weiners attributionsmodell ger bra förutsägelser om hur personal agerar i 
förhållande till problemskapande beteende. Exempelvis Lambrechts, Kuppens & Maes (2009) 
visar resultat i en enkätstudie som inte ligger i linje med Weiners modell. Willner & Smith tror 
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att en viktig förklaring till varför modellen genererar så olika resultat är att den viktigaste 
metoden i forskning är enkäter utformade som så kallade vinjetthistorier. Willner & Smith pekar 
på svagheter i den metoden. Studier som istället använt ”verkliga” situationer får resultat som 
bättre stämmer överens med Weiners modell. Intressant nog är Weigels studie inte utformad 
med vinjetthistorier utan tar sin utgångspunkt i verkliga situationer. Weigels resultat ligger även 
i linje med attributionsteorin och dess förutsägelser.

Forskningsläget om attributionsteori måste betraktas som oklart. Trots det utgör teorin en 
intressant och användbar modell för att försöka förstå hur personal agerar i mötet med 
problemskapande beteende. Omgivningens sätt att tillskriva eleven kontroll och eget ansvar 
över beteendet verkar påverka reaktionen och graden av hjälpsamhet. 

McDonnells forskning

Forskning specifikt om lågaffektiv pedagogik är internationellt sett förhållandevis ovanlig och i 
princip obefintlig i Sverige. Hejlskov Jørgensen är inflytelserik i Sverige och Danmark i frågor 
som rör problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande. Däremot publicerar han inte 
vetenskaplig forskning. Det finns ännu ingen vetenskaplig utvärdering av ett lågaffektivt 
bemötande i Sverige. Andrew McDonnell, som är grundare av Studio III, har dock publicerat 
vetenskapliga artiklar om lågaffektivt bemötande och problemskapande beteenden. Hans 
forskning utgör en hörnsten i min undersökning, då hans forskning i stor utsträckning går ut på 
att undersöka effekten av kurser i lågaffektivt bemötande (McDonnell et al 1998, McDonnell et 
al 2008, McDonnell et al 2009).

En viktig poäng med lågaffektivt bemötande är att man gör en tydlig åtskillnad mellan det 
långsiktiga och förebyggande arbetet med svåra och farliga beteenden och den kortsiktiga 
hanteringen av situationen. Det finns oerhört mycket forskning kring det förebyggande arbetet 
men betydligt mindre uppmärksamhet har riktats mot utvärderingen av reaktiva strategier 
(McDonnell et al 2008). Detta märks också i det vardagliga pedagogiska arbetet där man ofta 
har välutvecklade pedagogiska handlingsplaner på lång sikt men saknar ordentliga rutiner för 
korrekt agerande när det trots allt går snett och det uppstår problemskapande och farligt 
beteende. Utan en välutvecklad strategi och gemensamt förhållningssätt i de situationerna 
riskerar personalen att hamna i ett läge där de tvingas göra så gott de kan och lösa situationen 
efter eget huvud. Men i våldsamma situationer tänker vare sig elever eller personal särskilt klart 
och det finns stor risk att situationen spårar ur. Allen & Tynan (2000) visar att oplanerade 
insatser vid utagerande beteende leder till en ökad risk för skada jämfört med planerade och 
genomtänkta interventioner. McDonnell menar att personalgruppen ofta känner en press att 
genomdriva de långsiktiga målen även i situationer som håller på att eskalera. Problemskapande 
beteende föregås väldigt ofta enligt McDonnells forskning av felaktigt ställda krav från 
omgivningen (McDonnell et al 1998). McDonnell är tydlig med att det aldrig är värt att 
genomdriva ett krav om resultatet ens riskerar att bli en farlig och våldsam situation. Ett 
lågaffektivt bemötande går bland annat ut på att förändra personalens arbetssätt så att de strävar 
mot att i möjligaste mån undvika konflikter och arbeta efter minsta möjliga motstånd. 
McDonnell beskriver ett sådant arbetssätt som lågaffektivt i den mening att man försöker skapa 
lugn och minska känslointensiteten. 
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Personalens bemötande i relation till personer med autism och problemskapande beteenden har 
länge varit förbisedd i forskning (McDonnell et al 1998). Ett lågaffektivt bemötande vänder 
blicken mot just personalen och försöker genom utbildning lära ut sätt att undvika onödiga och 
energikrävande konflikter. I en artikel från 2008 kan McDonnell visa att en personalgrupp 
stärker sitt självförtroende (confidence) att hantera problemskapande beteenden och minskar sin 
rädsla (fear) inför dessa situationer efter att ha genomgått en tredagarskurs i lågaffektivt 
bemötande (McDonnell et al 2008). Studien är den första som undersöker lågaffektivt 
bemötande i relation till barn. McDonnell undersöker barn i omsorg, alltså motsvarande 
elevboende och korttidsboende.

Den positiva utvecklingen höll i sig över tid och studiens slutsats var att utvecklingen berodde 
på kursen i lågaffektivt bemötande. Däremot kan inte studien visa en minskning av 
problemskapande beteenden vilket man skulle kunna önska. McDonnell utesluter inte att dessa 
beteenden faktiskt minskat när personalen bytt strategi, men kan inte visa det i studien. Med 
hjälp av observation istället för intervjuer skulle man kunna undersöka om beteenden utvecklats 
positivt. Studien visar att personalen lärde sig och senare i viss mån praktiskt använde ett 
avledande och icke-konfrontativt förhållningssätt. Genomslaget är mindre än vad författarna 
hoppats på. Slutsatsen är att kursen kan anses som nödvändig för att lära sig förebygga och 
hantera problemskapande beteenden men däremot inte tillräcklig. Det räcker med andra ord inte 
att gå en tredagarskurs, hur bra den än är. Kursen får ses som ett första viktigt steg på vägen, 
men behöver följas upp systematiskt på olika sätt. Fortsatta insatser kan vara handledning, 
utökad utbildning och även besök på arbetsplatsen då en utbildad expert i lågaffektivt 
bemötande observerar och ger feedback på arbetssättet och hur praktiska problem som dyker 
upp löses.

Vill man komma åt och minska problemskapande beteenden är det alltså nödvändigt att rikta 
fokus mot personalen och då även titta närmare på personalens värderingar, som kommer att 
styra bemötandet och hur man väljer att agera. Hastings menar att det är olyckligt att personalen 
kortsiktigt väljer att ge vika för kravundvikande beteenden (Hastings 1997). Utifrån en 
beteendeterapeutisk modell argumenterar han för att just flykt och undvikande upprätthåller ett 
problemskapande beteende. Han visar hur kliniker och experter länge frustrerat iakttagit hur 
personalen avviker från den bestämda arbetsplanen och ger vika för brukaren eller eleven. 
Hastings tror att personalen agerar så för att de värnar om brukaren och vill undvika skador och 
smärta. 

Här ser man en enorm skillnad mellan Hastings och McDonnell i synen på den kortsiktiga 
interventionen. Hastings menar förenklat att det är värt att ”ta striden” för att det gynnar de 
långsiktiga målen. McDonnell menar tvärtom att inga strider är värda att ta om de riskerar att 
eskalera i aggressivitet och farligt beteende. 

Kravanpassning är centralt för McDonnell. Han inser att det finns risker med synsättet. Om 
metoden används fel, kan det resultera i att brukarna inte får växa och utvecklas. Om alla krav 
tas bort, innebär det att man berövar möjligheten till nya positiva erfarenheter. Det sänker i 
sådana fall livskvaliteten och chansen att delta aktivt i samhället. Han framhåller därför att 
kravanpassning inte är detsamma som total kravlöshet. Kraven måste anpassas i varje unik 
situation för att undvika problemskapande beteende.

I en fallstudie från 1998 visar McDonnell hur utvecklingsarbetet kan se ut rent praktiskt utifrån 
ett lågaffektivt bemötande (McDonnell 1998). Studien följer John, en vuxen man med 
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utvecklingsstörning som ofta hamnar i problemskapande beteende. McDonnell kartlägger 
samband mellan personalens krav och Johns problemskapande beteende. Kartläggningen visar 
flera återkommande utlösande faktorer, som när John väntar på maten. De situationerna gör 
honom orolig vilket gör att han frågar personalen samma frågor gång på gång för att försäkra 
sig om hur allt ligger till. Personalen tolkar istället det som att John medvetet ställer till det för 
att ”monopolisera” deras tid och alltså medvetet söker uppmärksamhet. De anser frustrerat att 
ett konfliktundvikande bemötande gör att John får göra precis som han vill. McDonnell visar 
hur personalen läser in tankar och motiv hos John som är väldigt negativt laddade. De tycks hela 
tiden utgå från att John aktivt manipulerar omgivningen. 

Studien visar en klar nedgång för Johns problemskapande beteende. Interventionens syfte var att 
hantera situationen snarare än att förändra Johns beteende. Därför förutspår McDonnell att det 
problemskapande beteendet skulle återvända om personalens bemötande återgick till hur det var 
innan studien. Den slutsatsen skulle oroa vissa. Vad har John egentligen lärt sig? McDonnell ser 
det istället som att omgivningen måste kunna hantera situationen och det problemskapande 
beteendet innan det kan förändras. Personen i affekt behöver känna att vi finns där för att hjälpa 
till och samarbeta. En konflikt med starka känslor och irrationellt beteende är ingen bra grund 
för utveckling och lärande.

Lågaffektivt bemötande

Den danske psykologen Bo Hejlskov Jørgensen ger en helhetsbild över utmaningar och 
svårigheter i boken ”Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder” 
(2009). Hejlskov Jørgensen ger en sammanhängande beskrivning av lågaffektivt bemötande. En 
sak som är gemensam för den elevgruppen som boken handlar om är att ”vanlig” uppfostran 
inte fungerar. Tillrättavisningar, skäll, konsekvenser och till och med beröm ger ett helt annat 
utfall för de här eleverna. Om dessa metoder fungerade, skulle vi snart inte möta barn med 
neuropsykiatriska svårigheter. När metoderna inte fungerar gör många felet att ta i hårdare: ge 
fler tillrättavisningar, skälla mer, ge fler konsekvenser och berömma tydligare. Att ge beröm 
och positiv förstärkning på rätt sätt är givetvis viktigt och många gånger effektivt. Men enbart 
beröm ger inte barnet nya redskap att klara av svåra situationer. Hejlskov Jørgensen ser en risk 
att den ”vanliga” uppfostran leder till en negativ spiral, med ökade krav på eleven utan att ge 
rätt hjälp. 

Hejlskov Jørgensen visar hur personalen i utsatta situationer ofta känner sig tvungna att ta 
kontrollen. Problemskapande beteende leder därför ofta till att personalen höjer rösten, kräver 
lydnad och ögonkontakt och i värsta fall håller i eleven för att skapa känslan av kontroll. Ett 
bättre alternativ, menar Hejlskov Jørgensen, är att istället uppmuntra eleven att återfå sin 
självkontroll. Det gör vi genom att sänka kraven, ha ett mjukt kroppsspråk och backa bort från 
eleven. Eleverna ”vill gärna samarbeta men för att göra det måste de ha så pass mycket 
självkontroll att de kan lämna lite kontroll till oss. Vardagen måste vara präglad av samarbete 
och inte av personalens kontroll över brukarna.” (s. 43)

Hejlskov Jørgensen förespråkar struktur och visar hur det skiljer sig från konsekvens och tvång. 
Med struktur menar han exempelvis dagsschema och fasta rutiner. Hejlskov Jørgensen ser att 
konsekvenser och även tvång används för att få eleverna att följa strukturen. Han vill istället lita 
på elevernas egen önskan att ingå i en struktur. Om den är rätt anpassad så brukar de flesta 
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eleverna i den här gruppen själv uppskatta sin struktur. Däremot kan man behöva ge personen 
tid och förbereda sig på övergången mellan aktiviteter. Hejlskov Jørgensen menar att ett ”nej” i 
dessa sammanhang oftast betyder ”ge mig fem minuter, jag behöver smälta informationen”. 
Men om eleven vägrar och tydligt visar ”nej” vill Hejlskov Jørgensen att omgivningen 
respekterar det. Alla har rätt att säga nej, givetvis även personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 

Hejlskov Jørgensen ifrågasätter i linje med Greene elevgruppens förmåga att lära sig av tidigare 
misstag. Han visar med hjälp av exempel hur barnen gör samma misstag om och om igen, utan 
att lära sig av de ibland dramatiska konsekvenserna. Pedagogens uppgift blir att se till att barnet 
lyckas, eftersom misslyckandet inte leder till nya kunskaper utan bara spär på svag självkänsla. 
Ett viktigt redskap är kravanpassning. Omgivningen behöver vara flexibel i sina förväntningar i 
mötet med oflexibla barn. Förmågorna kan variera från dag till dag. Många uppgifter som vi tar 
för givet, som att knyta sina skosnören, kan vara ytterst krävande för vissa barn. Det kan 
uppfattas som nonchalant och provocerande när barnet vägrar knyta skorna: ”du kunde ju igår”. 
Hejlskov Jørgensen beskriver hur ”många fasthållningar är framprovocerade av personalen i 
kravsituationer.” (s. 85) En stor del av problemskapande beteende generellt kan förklaras med 
felaktigt ställda krav från omgivningens sida. 

Hejlskov Jørgensen diskuterar stress utifrån grundläggande och situationsbestämda 
belastningsfaktorer. Grundläggande faktorer kan vara svårigheter att förstå sammanhang, 
bristande struktur, sömnsvårigheter, perceptionsproblematik eller för högt ställda krav i 
vardagen. Dessa faktorer kan skapa en hög stressnivå som alltså riskerar att vara mer eller 
mindre konstant. Situationsbestämda faktorer kan vara ett specifikt krav, huvudvärk, oväntade 
förändringar eller en okänd vikarie i skolan. De grundläggande och situationsbestämda 
faktorerna samspelar. Om den grundläggande stressen redan är på en hög nivå, klarar personen 
av ytterst lite situationsbestämd stress ”ovanpå” det. Men en harmonisk och trygg grundnivå 
skapar också utrymme för större utmaningar och högre ställda krav i stunden. 

I analysen av problemskapande beteende måste både de långsiktiga och kortsiktiga 
stressfaktorerna beaktas. När den sammanlagda stressnivån stiger kan personen visa 
varningstecken på oro. Det är viktigt att omgivningen känner till hur varje person visar 
upptrappad stress och oro på. I det läget kan omgivningen välja att ”stå på sig” och genomdriva 
kravet eller backa och låta personen återfå lugnet och självkontrollen. 

Om personens stressnivå istället fortsätter att stiga och når en kritisk nivå hamnar personen i 
affekt, dvs. det vi menar med ett utbrott. I det tillståndet förlorar personen självkontrollen och 
det finns stor risk för våldsamt eller självskadande beteende. Hejlskov Jørgensen visar grafiskt 
hur en stresskurva kan se ut (bilden tagen från Hejlskov Jørgensens föreläsningsmaterial, 
modellen är från början Whitakers). Stressmodellen används även under kurser i lågaffektivt 
bemötande.
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En utgångspunkt i det lågaffektiva bemötandet är affektsmitta. Hejlskov Jørgensen visar hur 
exempelvis små barn ”smittar” varandra med sina känslouttryck. Ett hungrigt barn som gråter 
kan få en hel avdelning spädbarn att gråta, trots att de flesta inte ens är hungriga. Förmågan att 
reglera sina känslor är knutet till utveckling och mognad. Personer med utvecklingsstörning 
eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har generellt sett svårt med denna 
känsloreglering, enligt Hejlskov Jørgensen. Det är en av anledningarna till att skäll inte fungerar 
så bra i den här elevgruppen. Den höjda rösten kommunicerar aggressivitet och den smittar av 
sig vilket kan leda till att barnets oro eller ilska blir förvärrad. Hur omgivningen beter sig är 
alltså extra kritiskt när stressnivån stiger och personen är på väg i affekt. Med ett lågaffektivt 
bemötande hanteras situationen på ett lugnande sätt. Målet är att personen i affekt ska återfå 
självkontrollen.

Hejlskov Jørgensen beskriver olika tekniker för att nå detta resultat. Alla dessa är ursprungligen 
framtagna av Andrew McDonnell: 

• Reagera lugnt och behärskat, så inte personalens affekt förvärrar situationen.

• Undvik ögonkontakt, eftersom ögonkontakt i kritiska lägen kan kommunicera 
aggressivitet och dominans.

• Undvik beröring, eftersom det vi riskerar att vara omedvetet hårdhänta i en kritisk 
situation vilket kan förvärra konflikten. Dessutom är många av personerna taktilt 
överkänsliga.

• Backa bort från personen i affekt istället för att gå närmare. Det minskar 
affektintensiteten och det blir en mindre hotfull situation för personen i affekt.

• Stå aldrig mitt emot personen, eftersom det kan kommunicera aggressivitet och 
dominans.

• Ha ett mjukt kroppsspråk och undvik framför allt att spänna musklerna.

• Sätt dig gärna på golvet, för att göra dig själv mindre i personens synfält och tydligt visa 
att du inte är ett hot.
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• Prata med lugn röst innan situationen eskalerat. Om personen tappar självkontrollen, 
ska du helt undvika att prata eftersom det ställer kommunikativa krav på förståelse vid 
en tidpunkt när denna är kraftigt nedsatt.

• Ge dig, dvs. släpp kravet för att undvika ytterligare affekt och risk för våld. Det kan 
innebära att du köper en glass till personen istället för att situationen spårar ur personen 
hamnar i affekt.

• Byt personal, eftersom affekten ofta riktas mot just en specifik person. Byter man 
personal, kan affekten och ilskan försvinna.

• Vänta ut personen i en kravsituation istället för att pressa fram förloppet. Gå en bit åt 
sidan och låt personen själv kontrollera sitt genomförande.

• Avled uppmärksamheten genom att överraska personen. Humor är effektivt i detta 
sammanhang. Känner man en person vet man vad som skapar skratt. Det kan vara en 
väg ur en besvärlig situation. Det kan också vara något helt oväntat, som att plötsligt 
erbjuda en fika precis innan konflikten eskalerat.

Som en absolut sista utväg kan det vara nödvändigt att kortaste möjliga tid och helt utan smärta 
kontrollera personens rörelser. Detta är aktuellt om personen har ett farligt beteende och riskerar 
att tillfoga sig själv eller andra allvarlig skada eller om värdefull egendom riskerar att gå sönder. 
Skillnaden mot traditionell fasthållning är att man bara håller i under några få sekunder. Det blir 
en slags avledande manöver. Man håller absolut inte i tills personen är lugn igen. Ett sådant 
förlopp eskalerar ofta med stor risk för skador på både personal och elev. 

Det ska röra sig om ytterst allvarliga skador eller ytterst värdefull egendom. Att bita sig i 
handen, i affekt slå mot en personal eller kasta en CD-spelare i väggen räknas inte. I dessa fall 
används ovanstående, lugnande tekniker. Om det istället rör sig om upprepade och hårda slag 
mot eget eller annan persons huvud eller en fabriksny bil på en parkeringsplats, krävs det att 
personalen mjukt styr rörelsen. Rörelserna bygger på kampsporten Jujutsu, som använder mjuka 
rörelser och syftar till att besegra motståndaren med så lite fysisk styrka som möjligt.1 

Teknikerna i ett lågaffektivt bemötande är framtagna för att garanterat vara helt smärtfria för 
personen i affekt. Rörelserna ska vara säkra och effektiva och dessutom socialt accepterade. Det 
innebär att förbipasserande människor som bevittnar rörelsen inte ska reagera negativt och 
uppleva situationen som kränkande.

1www.wikipedia.org   och www.ne.se
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Innehållet i en tredagarskurs i lågaffektivt bemötande

Den här delen bygger på Andrew McDonnells beskrivning av Studio III-kursen.2 Syftet med 
avsnittet är att ge läsaren en bild av vad som rent faktiskt ingår i tredagarskursen. 

Vad säger lagen? Juridiska begränsningar

Framför allt en genomgång av mänskliga rättigheter och vikten av att ha en av personalen 
välkänd policy hur problemskapande och våldsamt beteende hanteras. Information kring lagar 
som reglerar frihetsberövande och nödvärn.

Skillnader i våldsamt beteende 

Diskussioner kring hur det våld vi möter i arbetet skiljer sig från övrigt våld i samhället. 
Personer med utvecklingsstörning och andra utvecklingsmässiga funktionshinder använder inte 
våld på samma sätt. Sällan används vapen. Det är ofta explosivt och impulsivt. Personalen sätt 
att tolka våldet på arbetsplatsen påverkar personalens insats.

Orsaker till våldsamt beteende 

Genomgång av vanliga orsaker till våldsamt och problemskapande beteende.

Lågaffektivt bemötande

Genomgång av hur personalens krav påverkar individens stressnivå och praktiska tekniker 
att lugna ned en situation som riskerar att eskalera och övergå i affekt. Bland annat lär man 
ut hur man kan avleda en persons uppmärksamhet och vikten av att hålla ordentligt avstånd 
till personen som är i affekt.

Fasthållning – procedurer 

Genomgång av tekniker som ska användas som absolut sista utväg i extremt kritiska situationer. 
Teknikerna bygger på mjuka och helt smärtfria rörelser. Fasthållning får aldrig användas som 
bestraffning. Utgångspunkten är att rörelserna egentligen aldrig borde behöva användas. Med 
rätt kravanpassning ska situationerna aldrig behöva eskalera och bli så allvarliga att fysisk 
intervention är nödvändig. Men i verkligheten uppstår dessvärre farliga situationer trots allt och 
då krävs metoder som inte bygger på kränkning eller smärta. 

Kursen lär även ut tekniker att ta sig loss från en individ som håller fast, utan att använda 
smärta. Med mjuka rörelser kan man ta sig loss från grepp om handled, grepp i håret och dämpa 
hårda slag på ett mjukt sätt. 

2Finns tillgänglig på http://www.studio3.org/training/managing-challenging-behaviour.php
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Metod
Utifrån syfte och forskningsfrågor designades studien som en multipel fallstudie. Det innebär en 
kvalitativ undersökning av två eller flera fall (Bryman 2002). Forskningsmetoden är 
fokusgrupp. Bryman menar att fokusgrupper ger möjlighet att studera vad människor tänker i ett 
visst ämne och även varför de resonerar så. 

Kvalitativ forskning karaktäriseras av Bryman med tre centrala egenskaper. Den är induktiv 
istället för deduktiv, vilket innebär att forskningens data genererar teorier. Det handlar alltså inte 
om att bevisa eller motbevisa en uppställd hypotes. Kvalitativ forskning är huvudsakligen 
tolkningsinriktad i sin kunskapssyn. Målet är inte nödvändigtvis ”sanningen” utan snarare en 
förståelse för hur människor tänker i ett visst sammanhang. Kvalitativ forskning är vidare 
konstuktionistisk i sin verklighetsuppfattning. Det innebär att forskningen intresserar sig för hur 
verkligheten gestaltar sig för respondenterna snarare än att beskriva den ”sanna” verkligheten. 
Tolkningsinriktad kvalitativ forskning studerar alltså hur individer skapar mening i sin värld och 
försöker se saker utifrån personernas perspektiv. Denna studie delar i stort dessa 
utgångspunkter.

Bryman beskriver fyra alternativa kriterier för bedömning av kvalitativ forskning. Dessa är 
motsvarigheter till kvantitativ forsknings krav på intern validitet, extern validitet, reliabilitet och 
objektivitet. Tillförlitlighet har att göra med trovärdighet, att studien och resultaten stämmer 
överens med ”verkligheten”. Det handlar inte om en objektiv beskrivning av en sann verklighet, 
men om en rimlig och rättvis bild på en praktik. För att visa om studien är överförbar krävs en 
ytterst ”tät” beskrivning. Det är viktigt att först ge en noggrann och detaljerad beskrivning för 
att först senare ge sig i kast med att tolka och analysera data. Beskrivningen måste få vara 
spretig, motsägelsefull och förutsättningslös. Då visar forskaren att man inte i ett för tidigt skede 
tolkat materialet och därmed tillrättalagt det. För att studien ska vara pålitlig krävs en öppenhet 
kring datainsamling, urval och metod för att läsaren ska kunna följa processen och avgöra om 
slutsatserna är berättigade. Studien måste även kunna styrkas, dvs. det ska vara möjligt att 
återupprepa en liknande studie och få snarlika resultat. Exakt upprepning är omöjlig när vi 
studerar mänskliga subjekt med oförutsägbara och ibland irrationella intentioner. Studiens 
ambition är att följa och leva upp till dessa fyra kriterier. 

Multipel fallstudie som forskningsdesign är en slags blandning mellan jämförande studier och 
den enskilda fallstudien (Bryman 2002). Designen är populär i exempelvis studiet av 
organisationer. Jämförande studier utgår från tanken att vi får en ”bättre förståelse av en viss 
social företeelse om vi jämför denna utifrån två eller fler motsatta fall.” Jämförande design som 
används i samband med kvalitativ forskningsstrategi antar enligt Bryman formen av en multipel 
fallstudie. Denna studie undersöker närmare hur pedagogerna på tre olika särskolor för elever 
med autism resonerar kring problemskapande beteenden. Studien är på så sätt tre fallstudier som 
jämförs med varandra.

Longitudinell design skulle ge intressanta möjligheter att studera utvecklingsprocessen i ett eller 
flera arbetslag som arbetar med ett lågaffektivt bemötande. Det vore spännande att studera vad 
som händer med kunskapen och attityderna från kursen över tid. Fortsätter arbetslaget att 
använda ett lågaffektivt bemötande? Hur introduceras nya medarbetare till arbetssättet? 
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Nackdelen med longitudinell design är att den är oerhört tidskrävande och ligger utanför 
ramarna för detta projekt.

Kvasiexperimentell design är användbart i sociala sammanhang där det ofta kan vara omöjligt 
eller oetiskt att aktivt manipulera variablerna (Bryman 2002). Exempelvis kan man studera två 
liknande verksamheter, varav bara den ena genomgår en naturlig förändring. Det ger 
möjligheter att studera hur den yttre faktorn påverkar en verksamhet, eftersom det finns en 
kontrollgrupp. Utifrån denna studies syfte skulle designen kunna användas genom att studera 
två liknande särskolor där eleverna har problemskapande beteenden, varav bara den ena 
planerar att utbilda personalen i lågaffektivt bemötande. Det skulle ge intressanta möjligheter att 
faktiskt se hur bemötandet påverkar arbetssättet och attityderna kring problemskapande 
beteende. Bryman påpekar att designen inte låter forskaren utforma likvärdiga grupper, utan 
måste utgå från redan existerande verksamheter. Denna brist gör att det aldrig går att vara helt 
säker på orsakssambandet i ett kvasiexperiment. 

Studiens uppläggning i stort
Möjliga metoder för studien som valdes bort var intervju, deltagande observation och enkät. 
Traditionella intervjuer valdes bort därför metoden inte ger tillräcklig bredd. Studien vill fånga 
upp så många olika attityder och dilemman som möjligt. Deltagande observation ger möjlighet 
att ”få en bild av den kultur som en social grupp uppvisar” (Bryman 2002). Med observation 
kommer man nära den praktiska verkligheten, i detta fall hur man faktiskt arbetar med 
problemskapande beteenden. Nackdelen är att man har svårt att få syn på gruppens inre 
reflektioner och ifrågasättanden. Bryman konstaterar att det finns flera typer av frågeställningar 
som bättre låter sig undersökas med hjälp av intervjuer än observation, exempelvis när 
forskaren är intresserad av människors åsikter – då är det bättre att fråga än att observera och 
utifrån ”gissa” sig fram till deras ståndpunkt. Enkätmetod skulle kunna ge intressanta resultat. 
Det är en vanlig metod inom forskningen av attityder i allmänhet och används ofta i studier som 
undersöker hur personal ser på just problemskapande beteenden (Lucas, Collins & Langdon 
2009). Ofta utformas enkäterna med så kallade vinjetthistorier, där ett konkret skeende och 
dilemma presenteras och följs av svarsalternativ. En stor fördel med enkäter är anonymiteten. 
Respondenterna känner förhoppningsvis att de vågar svara precis som de tycker. Däremot visar 
Lucas, Collins & Langdon (2009) att svaren skiljer sig beroende på metod när man jämför 
vinjetthistorier och mer verklighetsbaserade situationer, ur personalens naturliga arbetsmiljö. 
Det finns alltså anledning att misstro vinjetthistoriernas tillförlitlighet som metod. En fördel 
med enkäter är att de kan användas i stor skala och sen enkelt kvantifieras. Ett problem i denna 
studie var att antalet personer som arbetar i skolan och som utbildats i ett lågaffektivt 
bemötande fortfarande är såpass begränsat. Det rörde sig om 31 pedagoger i skolan som hade 
gått kursen i lågaffektivt bemötande när studien genomfördes. Räknar man med bortfall och 
personal som slutat på arbetsplatserna blir inte underlaget tillfredsställande för en kvantitativ 
studie. Dessutom ger designen begränsade möjligheter att undersöka varför respondenterna 
tänker på ett visst sätt.  

Fokusgrupp som forskningsmetod valdes i denna studie. Fokusgrupp som metod är en variant 
på kvalitativ intervju (Bryman 2002). Kvale menar att metoden är användbar i utforskandet av 
nya områden då den gärna leder till informativa diskussioner (Kvale 2009). Detta passar studien 
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då ett lågaffektivt bemötande är såpass nytt och outforskat i Sverige. Kvale menar också att 
formatet passar ämnen som är tabubelagda. Det kan verka konstigt eftersom man samtalar i stor 
grupp. Men gruppen gör att ingen enskild individ behöver stå för hela resonemanget, istället 
växer det fram gemensamt. Detta är användbart i utforskandet av problemskapande beteenden, 
eftersom det cirkulerar attityder som inte är politiskt korrekta och kan vara svåra att få fatt på. I 
en fokusgrupp ökar chansen att få upp dessa intressanta ståndpunkter på bordet, enligt Kvale 
(2009). 

Metoden ger möjlighet att ta del av hur ”individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en 
viss fråga” (Bryman 2002). Samtalet låter deltagarna utforska varandras ståndpunkter. Bryman 
menar att samtalsledaren måste släppa kontrollen lite mer än i en vanlig intervju mellan två 
personer, vilket gör att deltagarna styr samtalet mer och det finns goda chanser att frågor som är 
viktiga för gruppen diskuteras. Metoden ger deltagarna möjlighet att själva lyfta fram 
frågeställningar som de själva tycker är viktiga. Samtalet ger deltagarna möjlighet att reflektera 
över sin tankar och ifrågasatta varandra. Bryman menar att forskaren i ett sådant samtal kan ”få 
mer realistiska beskrivningar av vad människor tycker och tänker, eftersom de tvingas reflektera 
över och kanske också ändra sina uppfattningar.” Metoden ger möjlighet att studera varför 
respondenterna tycker som de gör. Bryman menar dock att en känd risk och begränsning med 
fokusgrupper är att deltagarna tenderar att vara alltför eniga.  

Wibeck (2000) menar att målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna fritt ska diskutera med 
varandra. Fokusgruppen är användbar när forskaren vill undersöka människors föreställningar 
och underliggande värderingar när det gäller ett visst ämne. Wibeck menar att deltagarna ofta 
anstränger sig för att förstå varandra och vill veta hur andra människor hanterar samma 
situationer som de själva ställts inför. Wibeck betonar att analysenheten är gruppen som helhet 
när man använder fokusgrupper. Det primära är vad som sägs och hur tankarna växer fram. 
Exakt vem som säger vad är sekundärt. När resultaten sammanställs är det gruppens åsikter och 
värderingar som är viktiga.

Undersökningsgrupper och urval
Wibeck (2000) menar att tre grupper är ett absolut minimum när man använder fokusgrupper. I 
större undersökningar hamnar man ofta runt tio grupper innan datainsamlingen blir mättad. Det 
innebär att inga nya svar framkommer längre. En mättad undersökning tillåter relativt säkra 
slutsatser. Wibeck menar att mellan fyra och sex deltagare i fokusgrupperna är optimalt. Mindre 
än fyra deltagare ger inte den önskvärda bredden i åsikter och skapar inte rätt underlag för 
diskussion. Fler än sex deltagare försvårar kommunikationen och gör det svårt för alla att 
komma till tals. Det mesta talar för homogena grupper, menar Wibeck. Grupper med 
gemensamma intressen och erfarenheter delar med sig av sina åsikter i större utsträckning påstår 
hon. ”Det finns flera saker som talar för att använda sig av redan existerande grupper” (s. 52). 
Det ökar chansen att många talar och dessutom förenklar det rekryteringen av deltagare. 
Bryman hänvisar till forskning som visar nackdelar med redan existerande grupper. Framför allt 
finns risken att ”redan existerande samspelsmönster och statusskillnader kan inverka menligt på 
gruppdiskussionen.” (Bryman 2002, s. 333). 

Undersökningsgrupperna i denna studie är redan existerande grupper. Utifrån studiens syfte 
ställdes tre kriterier på grupperna som skulle ingå: alla i grupperna skulle ha gått en Studio III-
kurs, som är en kurs i lågaffektivt bemötande. Gruppdeltagarna skulle även arbeta med elever 
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med autism i skolan. Dessutom ställdes ytterligare ett krav: sammanlagt minst tre pedagoger 
från samma skola skulle ha gått Studio III-kursen. Det ansågs inte avgörande huruvida 
pedagogerna gått kursen vid samma tillfälle. Kravet på deltagarantalet berodde på metoden 
fokusgrupp. Med alltför små grupper minskar de gynnsamma effekterna av metoden. Urvalet 
styrdes således av syftet och metoden. 31 pedagoger utspridda på elva skolor hade gått Studio 
III-kursen vid studiens genomförande. Av dessa hade bara fyra skolor skickat tre eller fler 
pedagoger. 

Företaget Enigma Education utbildar sedan hösten 2008 i Studio III i Sverige. Ansvarig chef på 
Enigma Education tillfrågades om jag som student kunde ta del av tidigare kursdeltagare och 
även ges tillåtelse att kontakta skolor som gått kursen. I oktober 2009 fick jag tillgång till 
uppgifterna över tidigare Studio III-kursdeltagare. Utifrån följande tre kriterier skedde urvalet:

• Pedagogisk personal på särskola för elever med autism i Stockholmsområdet. I studien 
används pedagog som övergripande term för yrkeskategorierna elevassistenter och 
lärare.

• Personal som har gått Studio III-kursen.

• Personalgrupp om minst tre personer.

Urvalskriterierna resulterade i fyra skolor som passade in. Tre av dessa skolor tackade ja till att 
delta i studien.

Datainsamlingsmetod
Fokusgrupper kan precis som intervjuer vara strukturerade eller ostrukturerade i sin form 
(Wibeck 2000). Denna studie bygger på semi-strukturerade gruppintervjuer. Utifrån centrala 
problemområden och frågeställningar utformades en mind-map som användes under 
intervjuerna (se bilaga 3). Under intervjuerna delades denna ut till samtliga gruppdeltagare. 
Deltagarna förstod att samtalet skulle kretsa runt dessa frågeställningar i första hand. Men det 
betonades även att deltagarna fritt fick lyfta egna frågeställningar och tankar. 

Undersökningens genomförande
De fyra skolorna som uppfyllde studiens urvalskriterier kontaktades först via telefon och sen via 
e-post. Studiens syfte och metod presenterades muntligt och via text (se bilaga 2). Tre av dessa 
fyra skolor tackade ja och deltog i studien. Grupperna behölls intakta främst för att förenkla 
rekryteringen och genomförandet av gruppintervjuerna. En annan möjlighet hade varit att 
blanda upp grupperna mellan skolorna. 

Fokusgrupperna genomfördes på respektive skola. Samtalen varade ca 90 minuter. Samtalen 
videofilmades. Det upprättades skriftliga avtal med varje skola om hur det filmade materialet 
skulle hanteras och förstöras efter intervjuerna (se bilaga 1).

Samtalen inleddes med att jag presenterade mig själv och studien i stora drag. Min dubbla roll 
som både student på Stockholms universitet och anställd inom Enigma underströks. Det 
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tydliggjordes att jag utför studien uteslutande i egenskap av student och att Enigma inte har 
någon insyn i arbetsprocessen eller får tillgång till materialet. 

Sen presenterade jag min egen roll under samtalen och förklarade att jag i möjligaste mån skulle 
hålla mig passiv och lyssnande. Jag förklarade att gruppen helst skulle samtala med varandra 
och inte nödvändigtvis via mig. Jag förklarade att det var önskvärt att så många som möjligt i 
grupperna deltog i samtalet för att ge stor spridning i åsikter. 

Innehållet i samtalen tilläts variera mellan grupperna beroende på vad som engagerade 
deltagarna. Grupperna skilde sig åt på många sätt vilket skapade helt olika samtal. Förutom att 
samma mind-map användes vid de tre intervjuerna återkom dessa frågor uttryckligen:

• Vilka problemskapande beteenden möter ni?

• Vad tyckte ni om kursen i lågaffektivt bemötande?

• Vilka orsaker ser ni bakom era elevers problemskapande beteenden?

• Ser ni annorlunda på konflikter och utbrott nu än före kursen i lågaffektivt bemötande?

• Hur har kursen påverkat ert självförtroende när det gäller att förebygga och hantera 
problemskapande beteenden?

• Skulle det vara möjligt med en särskola för elever med autism helt utan 
problemskapande beteenden?

Etiska aspekter
Studien uppfyller Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning genom att:

• Deltagarna informerades tydligt med missivbrev (se bilaga) om studiens syfte, hur 
forskningsplanen ser ut, hur studien presenteras på universitetet och hur den publiceras.

• Deltagarna informerades tydligt om allt deltagande är helt frivilligt och att varje person 
som ingår i studien kan välja att avsluta deltagandet när som helst. 

• Det upprättades och undertecknades en förbindelse om tystnadsplikt beträffande hur 
videomaterialet används och arkiveras samt förstörs.

• Deltagarna försäkrades att inga data i studien får användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta krav aktualiseras 
eftersom studiens urvalsgrupp består av personer som gått en kurs. Kursen ges av 
Enigma Education, som är ett vinstdrivande utbildningsföretag. Ingen del i 
forskningsmaterialet får användas eller utlånas till Enigma Omsorg eller Enigma 
Education. Alla deltagare informerades tydligt när kontakten initierades samt i samband 
med intervjutillfället att jag arbetar på Enigma Omsorg. Jag tydliggjorde min roll som 
student och underströk att ingen på Enigma Omsorg eller Enigma Education visste eller 
kommer att få veta vilka skolor som kontaktats och intervjuats.  
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Resultat
I det här avsnittet redovisas resultaten från de tre fokusgrupperna. Avsnittet inleds med en kort 
beskrivning av de tre skolorna. Resultaten redovisas i löpande text tillsammans med 
transkriberade intervjucitat. Resultaten följer studiens forskningsfrågor. Först redovisas alltså 
gruppernas tankar och reflektioner kring hur pedagogerna upplever att ett lågaffektivt 
bemötande påverkat dem i hantering av problemskapande beteenden. Efter det redovisas hur 
pedagogerna ser på problemskapande beteenden och konflikter. Resultaten redovisas för en 
skola i taget under respektive forskningsfråga. 

Resultatdelen med intervjucitat är medvetet omfattande för att ge läsaren en chans att själv 
bedöma pedagogerna uttalanden och senare granska studiens resultatdiskussion. I metoddelen 
diskuterades fyra kriterier för kvalitativ forskning. För att studien ska vara överförbar krävs en 
utförlig och tät beskrivning. De tre skolorna som ingår i studien är sinsemellan oerhört olika. De 
skiljer sig på en rad punkter, exempelvis pedagogisk kompetens och ambition, bemötande och 
värderingar. Dessa skillnader påverkar synen på problemskapande beteenden. Studiens resultat 
är inte generella utan intimt kopplade till den kontext som pedagogerna verkar i. Den relativa 
detaljrikedomen i resultatdelen ger läsaren möjlighet att sätta tankarna i ett sammanhang. 

De transkriberade citaten redovisas på nivå III enligt Wibecks uppdelning: 

Nivå III är helt skriftspråksorienterad. Oavslutade meningar, omtagningar, tvekljud, och 

uppbackningar har helt tagits bort. Texten består av fullständiga meningar som inleds med 

stor bokstav. Syftet med denna typ av transkription är att återge det huvudsakliga innehållet 

i det som sägs, inte att vara helt ordagrann.  (Wibeck, s. 84)

I flera citatpassager sker ett dialogutbyte. Det preciseras inte vem som säger vad. Analysenheten 
med metoden fokusgrupp är hela gruppen och tankarna som växer fram. Ett talminus visar att en 
person påbörjar ett uttalande. Vid nästa talminus förstår läsaren att en ny person har tagit över. 
Om det finns tre talminus framgår det inte om det tredje uttalandet är gjort av samma person 
som det första. Den här redovisningsprincipen har valts för att förenkla läsningen och för att 
fokus riktas mot gruppens tankar och idéer. Det intressanta är vilka resonemang som förs i de 
olika grupperna. 

Samtliga pedagoger i studien möter problemskapande beteenden på sin arbetsplats. De arbetar 
med elevgrupper som ibland rivs, bits, slåss, sparkas, spottar, kastar saker och möbler, slår 
sönder fönsterrutor och skriker högt. Eleverna uppvisar även självskadande beteenden men det 
nämns inte lika ofta i intervjuerna. 
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Granskolan
Granskolan är en gymnasiesärskola för personer med autism. Eleverna har tidigare gått på 
träningsskola eller grundsärskola. Pedagogiken är en kombination av TEACCH med 
förtydligande pedagogik och KBT med bland annat belöningssystem. På skolan går det 6 st 
elever och det finns sju anställda pedagoger. Av dessa är två personer lärare och fem 
elevassistenter. Lärarna har stor erfarenhet och kunskap av autism. Några assistenter har också 
lång erfarenhet men genomsnittsåldern är låg och många är förhållandevis nyanställda. Alla sju 
pedagogerna gick kursen i lågaffektivt bemötande vid samma tillfälle under hösten 2009. Deras 
utbildare i lågaffektivt bemötande blev certifierad tränare drygt ett halvår innan det aktuella 
kurstillfället. Samtliga pedagoger närvarade vid gruppintervjun. De två lärarna tar störst 
talutrymme, även om de försöker hålla tillbaka och ge plats för fler att tala. En assistent kommer 
med en del inlägg, annars är gruppen väldigt tyst. Det blir ingen direkt diskussion i gruppen. De 
flesta verkar hålla med om det som lärarna säger.

Rönnskolan
Rönnskolan består av flera olika autismklasser, både på träningsskolenivå och på grundsärskola. 
Pedagogiken utgår främst från tillämpad beteendeanalys. Hittills har tre assistenter gått Studio 
III-kursen. De gick vid samma tillfälle under hösten 2009. De tre assistenter som gått kursen 
närvarade vid gruppintervjun. Assistenterna arbetar inte i samma arbetslag utan ingår i olika 
klasser. En av dessa pedagoger arbetar med elever på grundsärskolenivå, de övriga två i 
träningsskoleklass. Alla tre har lång (ca 5 år i genomsnitt) erfarenhet i särskolan och av elever 
med autism. Alla tre pedagoger deltar aktivt i samtalet och det uppstår ett spontant samtal. 
Deras utbildare i lågaffektivt bemötande kommer från Storbritannien och blev certifierad tränare 
2004.

Tallskolan
Tallskolan är en särskola för barn med autism. Särskolan består av flera olika klasser, men de 
två pedagogerna jag träffar arbetar tillsammans i en träningsskoleklass som består av tre elever. 
Två av pedagogerna är utbildade lärare och resterande fyra är elevassistenter. Fyra pedagoger 
har gått kursen i lågaffektivt bemötande, varav en slutat på skolan och en är sjuk vid 
intervjutillfället. Jag träffar en assistent med mindre än två års erfarenhet och en lärare med lång 
pedagogisk erfarenhet. De gick inte kursen tillsammans utan vid två olika tillfällen. Assistenten 
hade Bo Hejlskov Jørgensen som kursledare, som ju har lång erfarenhet av lågaffektivt 
bemötande och problemskapande beteenden. Läraren gick en senare kurs och hade samma 
utbildare som Granskolan, som alltså blev certifierad tränare drygt ett halvår innan det aktuella 
kurstillfället. Båda pedagogerna deltar aktivt i samtalet och det uppstår ett spontant samtal.

23



Hur upplever pedagogerna att ett lågaffektivt 
bemötande påverkar dem i hantering av 
problemskapande beteenden?

Granskolan

Pedagogerna på Granskolan berättar att kursen inte innebar så stora förändringar i arbetssättet 
och bemötandet. Gruppen uttrycker en viss besvikelse på kursen. De upplever att de i stora delar 
redan jobbade i linje med ett lågaffektivt bemötande. Redan innan kursen strävade deltagarna 
mot bästa möjliga förebyggande arbete i syfte att motverka problemskapande beteenden. 
Gruppen återkommer flera gånger till att kursen befäster att de är på rätt spår. De upplever på 
det sättet en positiv bekräftelse på att de tänker ”rätt”. 

- Jag hade mycket högre förväntningar på kursen. Trodde den skulle ge mer. Den bekräftade 

bara stora delar av det vi redan gjorde. 

- Vi hade det här tänket redan innan kursen. Kändes lite som ”nu har de kommit med nåt 

som bekräftar det vi ofta håller på med”.

- Jag tycker vi fick ganska mycket tips på hur man lätt kan avleda. Det tycker jag alla har 

blivit bättre på, man märker av när det är ett utbrott på gång. 

- Håll avståndet funkar också bra. Gör att man inte får stryk, eller blir spottad på eller riven.

- Kursen befäster att vi är på rätt spår. När den här eleven börjar trigga igång, då har vi ett 

lugn. Vi följer med och förklarar med bilderna, här ska du vara egentligen. Sen väntar vi ut. 

En av pedagogerna framhåller att gruppen blivit bättre på att avleda uppmärksamheten i kritiska 
situationer och på så sätt undvika en större konflikt. Tanken att man ska backa från personen i 
affekt, snarare än att närma sig, för att minska känslointensiteten verkar också ha fått fäste. De 
använder också strategin vänta ut när eleven visar oro. De märker en skillnad i utagerande 
beteende när de väljer dessa strategier. 

Deltagarna berättar att de försöker arbeta på ett lugnt och metodiskt sätt med eleverna och att 
kursen ytterligare förstärkte det lugnet. De känner att de blivit bättre på att inte bli uppjagade:

- Tidigare gick vi väl egentligen mer in och utmanade eleverna. Vi kände mer att ”man ska” 

och försökte pusha dem framåt. Nu är vi ganska lugna i situationen, vi följer schemat, men 

det är inte så mycket mer, vi pressar dem inte lika hårt. Vi kommer dit så småningom, vi är 

ganska strukturerade på det sättet.

I det här citatet uttrycker pedagogen en stor förändring i arbetssätt och attityder. Tidigare 
”utmanade” de eleverna mer, ”pushade” framåt och ”pressade” eleverna hårdare. Pedagogerna 

24



är fortfarande noga med att följa strukturen och schemat, men verkar inte ha lika bråttom som 
tidigare.

Eleverna på skolan biter sig inte fast i armen eller klänger sig kvar i håret. Pedagogerna berättar 
att de därför inte har någon praktisk användning av de grepp och fysiska tekniker som man lär 
sig på kursen för att ta sig loss utan att använda smärta. 

Deltagarna upplever inte någon otrygghet, vare sig före eller efter kursen. De pekar främst på 
två anledningar som gör att de inte känner sig otrygga. Dels hjälper de varandra i utsatta 
situationer och dels är de väldigt vana vid svåra och våldsamma beteenden. De tycker att för 
mycket fokus i kursen var på självförsvar och trygghet.

- Egentligen kan man säga att det vi lärde oss på kursen, självförsvar, eller hur man nu tar 

sig ifrån en situation, det handlar egentligen om min trygghet eller personalens trygghet på 

skolan. Om den situationen uppstår så vet vi att vi klarar oss  helskinnade och eleven klarar 

sig också helskinnad. Men det var för lite fokus på det som händer innan konflikten eller 

innan utbrottet. 

Det är ju där vi anser att vi kan förebygga de här utbrotten, vi tycker ju att beroende på 

vilket sätt vi bemöter eleven och hur vi ställer krav, så kan man undvika utbrott. Och då vill 

man ha fler tips och idéer på hur vi gör där.

Granskolan lägger stort fokus på det förebyggande pedagogiska arbetet, för att i möjligaste mån 
undvika att det uppstår problemskapande beteende. Gruppen menar att innehållet i kursen i för 
liten utsträckning inriktade sig på de förebyggande insatserna. Med tillräckligt bra förebyggande 
insatser upplever de att man kan undvika utbrotten. 

Tallskolan

På Tallskolan har pedagogerna tidigare känt sig rädda och otrygga på arbetsplatsen. De berättar 
om stora framsteg i verksamheten efter att de gått kursen i lågaffektivt bemötande. De beskriver 
hur rädslan för konflikter minskat och tryggheten ökat. De anser att  självförtroendet att hantera 
konflikter och våldsamt beteende påverkats ”mycket positivt” av kursen.

- Innan kursen var vi förmodligen så spända, man gick med långa tröjor för att skydda sig. 

Men sen efter kursen va det liksom ”av med tröjan, som en lättnad”.

- Vi är inte rädda för konflikter i vardagen på samma sätt. 

- Det va inte så många som vågade arbeta med den här elevgruppen. Nu börjar de se, va kul 

ni har!

- Jag känner mig väldigt mycket mer självsäker. I början kände jag mig otrygg. 

- Mycket problemskapande beteenden hos den här killen har försvunnit.

- Det har verkligen gått ner. Nästan försvunnit. Minskat oerhört mycket. Vi har ju verkligen 

lärt oss hur vi ska hantera det.
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- Man vet hur man ska komma ur situationen. Och det vi fick lära oss använder vi verkligen.

- Ja det va en dramatisk förändring. För att vi känner oss trygga. Det har betytt massor.

Enligt pedagogerna har alltså även elevens beteende påverkats av det nya bemötandet. Han 
verkar må bättre, de ser stor skillnad i hans humör. Hans utbrott har reducerats både i frekvens 
och i intensitet, de har ”nästan försvunnit”. Främsta anledningen till minskningen av 
problemskapande beteenden tror de beror på en kombination av personalens ökade trygghet och 
bättre kunskap i hur man ska hantera svåra och potentiellt våldsamma situationer. De känner sig 
mer självsäkra vilket gör att de inte känner sig lika utsatta. De är inte längre rädda och spända 
på arbetsplatsen. De är inte längre rädda för konflikter och dessutom har antalet konflikter 
minskat drastiskt. De får positivt gensvar från kollegor på skolan som ser deras utveckling och 
hur elevernas beteende förändras. 

De praktiserar regelbundet de metoder och tekniker som lärs ut under kursen. Pedagogerna 
menar att det gör stor skillnad när de väljer att backa i en konfliktsituation: 

- Förut skulle man stå och hålla i en person som kom mot en. Det fick man ju lära sig på 

kursen att det va ju helt galet, det triggar bara igång att bli fasthållen.

Om pedagogerna blir attackerade med slag försöker de vara så mjuka som möjligt för att dämpa 
slaget samtidigt som de backar bort från personen. När en elev i affekt försöker hålla fast 
pedagogerna, vet de hur de ska ta sig loss utan att skada eleven. De har även testat att ta sig loss 
när någon drar i håret: ”Det gör ont på oss, men inte på honom.” 

Förut stannade de ofta i klassrummet tillsammans med eleven om han hade ett utbrott. 
Dessutom var de oftast två pedagoger som skulle lugna honom eftersom den eleven är fysiskt 
stark. Nu i efterhand kan de se hur fel det blev ibland. Det kunde ta upp till en timme innan 
eleven var någorlunda lugn igen. Han kunde dra i håret på en pedagog samtidigt som den andra 
försökte dra loss sin kollega. Nu låter de istället eleven vara ifred på sitt rum med dörren på lite 
glänt. Han återfår lugnet betydligt fortare nu och det problemskapande beteendet eskalerar 
aldrig. Förut kunde de sluta med att han dunkade huvudet i golvet och slog sönder en 
fönsterruta. Nu visar han frustration med betydligt mildare medel. 

De berättar att de generellt blivit mindre fysiska i sitt bemötande. Förut kunde de efter en stund 
hjälpa en elev upp från golvet om han exempelvis inte ville gå till sitt schema. Det slutade ofta 
med en upptrappad konflikt. Nu väntar de istället ut och försöker att inte göra så stor affär av 
saken. 

De säger att de blivit bättre på att ligga ”lite steget före hela tiden. Man ser det på honom att nu 
är det nåt på gång. Och när det väl händer, att man håller sig undan.” Deltagarna berättar att 
kursen har haft störst påverkan och betydelse på de två pedagogerna utan tidigare pedagogisk 
utbildning.
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De samtalar om hur kursen påverkat deras syn även i andra sammanhang, som förebygger 
problemskapande beteenden och skapar större öppenhet:

- Jag tycker det hänt mycket sen vi gick kursen. Idéer och tankar från kursen. 

Vi har ju alltid haft dörrarna stängda förut, men då blev det mycket slita i dörrar. Sen 

öppnade vi dörrarna och det har gått jättebra. Nu går de runt och kollar lite. Förut sprang 

han rakt ner i korridoren.  Men det gör han inte längre. Man får ju hålla koll. Det har blivit 

mycket mer öppet i hela klassen. 

- Vi har vågat släppa lite. Att vi inte känner oss så instängda. När vi öppnade upp dörrarna så 

var vi rädda att han skulle försvinna hela tiden, men det gör han inte, han kollar ut, men drar 

inte. Förut var dörrarna ut låsta, men nu är de öppna och han stannar här inne. Ibland 

stänger han dörren till sitt klassrum och vill vara lite ifred, men det är ju bara roligt och bra. 

I ett annat sammanhang konstaterar en av gruppdeltagarna att ”vi tidigare varit väldigt mycket 
för oss själva, men nu är fler nyfikna och det är öppnare. Vi börjar komma in mer och mer i 
aktiviteter.” Öppenheten verkar inte resultera i kaos eller ökad oro utan snarare tvärtom. 

Rönnskolan

Även pedagogerna på Rönnskolan berättar att de förut känt sig rädda på grund av våldsamt och 
utagerande beteenden hos eleverna, men att det lågaffektiva bemötandet gett en trygghet och ett 
lugn:

- Kursen gav trygghet och när man jobbar med såna här barn med utagerande beteende är 

det viktigt att man är trygg i sig själv. Försöka se fler lösningar.

- Jag kände att jag fått ett mer lugn i mig själv, just att verka lugn även om man inte alltid 

är lugn. Ändå verka lugn för eleverna. Inte stressa upp sig, för då blir allt värre.

- De säger i min grupp att de ser skillnad på mig, mina kollegor alltså. 

Jag känner mig ju lugnare på nåt sätt och då tror jag barnen... det funkade bra innan, men 

nu är jag ännu lugnare, mer avslappnad på nåt vis.

Det uppstår fortfarande problemskapande beteende, men gruppen är överens om att de hanterar 
de svåra situationerna annorlunda:

- Vi dokumenterar ju mycket, just kring vår elev som får många utbrott. Där är det väl lika 

många problemskapande beteenden som förut, men man hanterar det annorlunda, hur man 

löser det. Det blir inte lika stora utbrott, de har tonats ner. 

- Det jag tänkt på från kursen, att man inte ska sätta sig i onödiga situationer. Vi har blivit 

bättre på att undvika att hamna i situationer där det blir jobbigt.
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- Det var en bra kurs. Men för mig var det mest ett kvitto på att vi jobbar rätt.

- Det kände jag också, ett kvitto för mig själv. Att det jag gjort innan har varit rätt. 

Pedagogernas förändrade bemötande efter kursen gör att det inte blir ”lika stora utbrott, de har 
tonats ner.” Alla tre deltagare känner att kursen var som ”ett kvitto på att vi jobbar rätt.” 
Bekräftelsen ger pedagogerna större självförtroende att hantera problemskapande beteenden.

En av deltagarna berättar även hur kursen påverkar hennes relation till en av eleverna. 
Pedagogen beskriver hur hon tolkar elevens problemskapande beteende annorlunda nu:

- Jag tänker framför allt på en pojke. Innan jag började jobba med honom fick jag höra så 

mycket om honom. Att han var så jobbig. Målades upp som världens... synd att jag tyvärr 

lyssnade. Det har ju verkligen överdrivits kan jag känna. Jag försöker se honom från mitt 

sätt. Där gjorde kursen mig lugnare.

Deltagarna menar att kursen har gjort att de aktivt undviker situationer som kan leda till 
konflikter och utbrott.

- Hos oss har det blivit mycket bättre, men jag vet inte om det beror just på att vi gått kurs. 

Vi jobbar kanske på ett lite annorlunda sätt jämfört med dem som jobbade i klassen tidigare, 

svårt att säga vad som är vad. Vi kommer in med lite annat synsätt tror jag, svårt för mig att 

säga exakt hur de tidigare har jobbat. Men vi är otroligt lugna, aldrig uppstressade även om 

det blir jobbiga situationer. Det kan bero på det.

Det jag tänkt på från kursen, att man inte ska sätta sig i onödiga situationer. Vi har blivit 

bättre på att undvika att hamna i situationer där det blir jobbigt.

Gruppen är överens att kursen har hjälpt dem att undvika ”onödiga situationer”. De berättar hur 
de ständigt anpassar arbetsmaterialet så att skolarbetet ska flyta smidigt:

- Vi har en övning t ex. där eleven ska sortera kort, och en bild är det choklad på. Han blir ju 

sugen på choklad, då kan det bli ett utbrott. Han blir sugen... då tar vi bort den bilden. Vi 

försöker röja undan allt sånt material som skapar irritation, som ändå inte ger någonting. Jag 

tror att jag skulle göra så i alla fall, man tänker ju efter mer nu, det är mindre chans att man 

missar en detalj så.  
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Det är svårt att veta exakt vilken påverkan kursen har haft. Deltagaren som berättar konstaterar 
ju att justeringen av skolmaterialet skulle ha skett redan innan kursen. Det lågaffektiva 
bemötandet verkar ha vidareutvecklat och förstärkt pedagogernas resonemang. Deltagarna är 
överens om att de efter kursen ”tänker efter mer, analyserar mer vad det kan bero på” när det 
uppstår problemskapande beteenden. Det hjälper dem att undvika samma problematiska 
situation igen.

Pedagogerna berättar också att de nuförtiden låter den eleven som har ett utbrott vara ifred och 
lugna ned sig. ”Det triggar ju att man är där och springer in hela tiden. Då tar det aldrig slut.” 
De berättar också att kursen hjälper dem att avleda svåra situationer, att ge ett alternativ om de 
märker att eleven vill sysselsätta sig med något som inte är tillåtet just då. Istället för att säga nej 
och tillrättavisa ger de ett alternativ, ”kom så gör vi det här istället”.
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Hur ser pedagogerna på problemskapande 
beteenden och konflikter?

Granskolan

Granskolan berättar att de flesta problemskapande beteendena uppstår i olika 
övergångssituationer. De framhåller även elevernas bristande förståelse och missförstånd i 
kommunikationen som starka orsaker till problemskapande beteenden.  En annan situation är 
när ”man ställer krav på eleven som den inte tycker är kul helt enkelt”.

En av pedagogerna resonerar kring funktionen bakom problemskapande beteenden:

- Många av eleverna på skolan har problemskapande beteenden som förmodligen har ganska 

stora vinster för dem, så vissa av dem försöker vi ta tag i redan när de börjar på skolan. Jag 

tror man har stärkt många av de här beteendena, att det nästan blivit en kommunikation i 

sig att ha ett problemskapande beteende. Utagerande beteende är ett alldeles utmärkt sätt 

för att slippa undan situationer som man kanske inte tycker är så roliga. Vilket man kanske 

inte gör på Granskolan, men därav så blir det inte så stor konflikt av det heller, vi kommer 

att göra det...

Flertalet elever är vad man skulle kunna kalla svåra elever och ”det är väl nästan så för alla 
elever på skolan att det inte fungerat på tidigare skolor” och ”alla elever har ett utagerande 
beteende mer eller mindre”. Gruppen anser att många elever har med sig inlärda 
problemskapande beteenden från tidigare verksamheter som innebär effektiva sätt att 
kommunicera och slippa genomföra saker. Men pedagogen framhåller att på Granskolan så 
fungerar inte den strategin. Jag frågar om eleverna medvetet väljer sina problemskapande 
beteenden:

- Nä det tror jag inte. 

Jag tror mer att det är nåt som har förstärkts och sen blir ett vinnande koncept.

Från första början är det nog en kommunikationsmiss, att man inte kan göra sig förstådd, att 

man inte förstår vad som förväntas. Om man då blir sedd, då förstärks ju det beteendet. 

- Jag tror inte att vi har någon på skolan som aktivt väljer att ha ett problemskapande 

beteende. 

Nej, där är det nog andra runtomkring som gjort det aktiva valet. 

Det är lättare att tillgodose behovet än att behöva ta fighten.

Gruppen menar att eleverna lärt sig ett problemskapande beteende som resultat av hur personer 
runtomkring reagerat. ”Att tillgodose behovet” tolkar jag ett kortsiktigt arbetssätt. Exempelvis 
kan man tänka sig en situation där en elev inte klär på sig skorna själv. Som pedagog kan man 

30



då välja mellan att ”tillgodose behovet” och sätta på skon eller ”ta fighten” och kräva att eleven 
själv gör det. Gruppen verkar anse att eleverna lärt sig att det problemskapande beteendet gör att 
de exempelvis slipper klä på sig skorna själva. 

Tidigare under samtalet är det en pedagog som för fram en delvis annorlunda uppfattning:

- Vi jobbar mycket med att motivera eleverna till att arbeta. Jag menar ibland kan det vara 

lättare som pedagog att ta ett utbrott än att få en elev att arbeta.

Citatet tolkar jag som att pedagogen anser att det faktiskt också kan vara enklare att ta ett utbrott 
och på så sätt få eleven att göra som man säger. Det är alltså svårare att genom motivation och 
pedagogisk uppfinningsrikedom få eleven att självmant genomföra aktiviteten.

Granskolan anser själva att ett stort signum för verksamheten är att det är en ”envis skola”. När 
det uppstår en situation som inte fungerar, analyserar de förloppet och gör ändringar. Men de tar 
sällan bort situationer. Om de tror att det är bra för eleven så fortsätter de.

- Vi har ju ständig diskussion för vems skull vi gör saker. Om man nu möter ett sånt stort 

motstånd till saker, kan man ju fråga sig varför. Är det för att de inte vet vad som förväntas 

av dem? Eller för att de inte gjort det förut? Är det för att de tycker det är dödens tråkigt? 

Varför? Och oftast vet de inte vad som förväntas, vad som ska göras. Och då kan man inte ta 

bort en kravsituation, för då kommer vi att ha elever som aldrig vill göra någonting eller 

prova på någonting.

- Det kanske står ridning på schemat, då blir det gärna en krock.

Och då släpper man ju inte kravet, så eleven inte behöver rida då.

  

Gruppen reflekterar över sin egen verksamhet och de krav de ställer. De frågar sig varför de 
prioriterar vissa aktiviteter. Om slutsatsen är att aktiviteten inte fyller någon djupare pedagogisk 
funktion väljer de att bort den. Men om de kommer fram till att aktiviteten är viktig för eleven, 
då anstränger de sig dels genom ett förebyggande arbete och dels genom envishet. De 
förbereder eleven så gott det går och bygger upp aktiviteten gradvis. De justerar den visuella 
kommunikationen för att säkerställa att eleven förstår förväntningarna. 

- Om det verkligen smäller, om vi inte lyckats förebygga, så försöker vi jobba mycket med 

positiva beteenden och problemskapande beteenden nonchalerar vi så långt det går. Och 

även utbrott, även om vi åker på några smällar så kommer inte det att lösa situationen för 

den här eleven utan vi kommer att fortsätta, när den har taggat ner, då börjar vi om igen. Så 

det är inte så att om eleven klappar till mig, så säger jag ”åh jävlar du vill inte rida, ok förlåt, 

vi sätter oss och bakar bullar istället”.

- Om man inte tar fighten och står upp, då får man ju tio resor värre nästa gång man 

kommer in. Om jag står upp för de här, jag står för det här hela tiden, då kommer ju min 

relation till eleven bli starkare, vilket gör att det jag säger, det är det som gäller, det är det vi 
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gör. Och så får man mindre motstånd nästa gång man ska göra det. Det blir en mer positiv 

relation i slutändan. 

Utbrott och andra problemskapande beteenden leder inte till att eleverna slipper 
kravsituationerna. Gruppen återkommer till vikten av att ”ta fighten”. De anser att det förbättrar 
relationen till eleven på längre sikt. Flertalet elever på skolan har en stor repertoar av 
problemskapande beteenden när de börjar skolan. Det är mer eller mindre uttalat Granskolans 
profil att ta emot elever som inte fungerat i grundskolan. Gruppen beskriver elever som kommer 
från en ibland helt ostrukturerad högstadietid. Många gånger verkar eleverna själva fått skapa 
sin egen struktur i en kravlös tillvaro. Granskolan försöker ta tag i dessa utmaningar direkt när 
eleverna skrivs in på skolan. De berättar att övergången kan skapa problem. Helt plötsligt 
förväntas de använda ett dagsschema och följa en tydlig struktur. 

Gruppen är helt överens om att eleverna ofta ”testar dem”. De berättar att eleverna ibland bryter 
mot regler som de vet gäller, när de är tillsammans med ny personal utan koll på alla regler och 
rutiner. Pedagogerna betonar vikten av att vara konsekventa och visa vilka regler som gäller.

I anpassningen till Granskolans struktur är gruppen medveten om att det kan uppstå oro och 
konflikter:

- Vi vet innan eleven börjar vad som kommer att bli svårt. T ex. den här killen måste lära sig 

sin hygien, då kommer vi få strider. Den striden kommer vi att ta. Man borstar tänder, man 

tvättar sig. Vi måste titta på syftet, vad är vi till för? Jo förbereda för vuxenlivet, och tror vi 

att det är till gagn för eleven att den borstar tänderna så kommer vi nog att välja den 

striden. Eller, vi väljer den striden. 

- Och vad menar du med striden? (moderator)

- Vi vet att striden kan orsaka ett problemskapande beteende.

De håller fast vid vissa särskilt viktiga krav även om de vet att kraven kommer leda till utbrott 
och problemskapande beteenden. En av pedagogerna avslutar med att resonera kring syftet med 
krav och utveckling: 

- Då kan man ju tänka, varför ska vi ställa krav? Är det för eleverna eller? Det man märker är 

ju att de får uppleva så otroligt mycket mera av samhället, göra mer saker. Det man inte vet 

är kul kanske man kan prova på och uppleva och sen blir ens värld ganska så mycket större.

Granskolan genomsyras av stor pedagogisk kompetens och hög ambitionsnivå. Deras pedagogik 
genomsyras främst av starka förebyggande insatser för att optimera elevens chans att genomföra 
och förstå uppgiften och för att undvika problemskapande beteenden. Pedagogiken 
karaktäriseras även av en stark ”envishet”. Gruppen väljer strider och konflikter som de anser 
gagnar eleverna på lång sikt. Pedagogerna anser att det skulle vara möjligt att bedriva en 
särskola för elever med autism utan problemskapande beteenden ”om man hade jobbat på ett 
annorlunda sätt i tidigare skolor”.
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Tallskolan

Pedagogerna på Tallskolan diskuterar sina tre elevers problemskapande beteenden och anger 
olika tänkbara orsaker:

- När vi inte förstod, då blev han skitförbannad och slog. Drog i håret, drog ner oss på golvet, 

rev i armarna.

- Den andra pojken slåss inte, men rivs med sina långa naglar när han vill säga nåt eller blir 

frustrerad.  Det gjorde ont, men det är ju inte hans mening... Han menar ju inte att vara 

dum. 

- Den lilla killen, om han snavar på någonting t.ex. Då är det ”vårt fel”, då kan det ju komma 

en hurring. Han bryr sig inte om var det träffar, det kan träffa var som helst.

De framhåller kommunikationens betydelse i relation till problemskapande beteende. Framför 
allt återkommer de till elevernas bristande möjligheter att uttrycka sig och sina behov. De 
betonar att eleven inte menar något illa när han i frustration försöker kommunicera med 
naglarna. De beskriver också hur en av killarna slår personalen om han råkar snava. 
Pedagogerna pekar, ironiskt, på elevens svårighet att koppla orsak och verkan. De pekar också 
på elevens tendens att reagera känslomässigt och utagerande.

 

- De här eleverna har inte den avsikten att provocera. Det är mer att de inte kan göra sig 

förstådda. Att vi inte förstår. 

- Om man ser det utifrån så kan man ju tycka att ”rackarungar att de ska stöka och busa”. 

Men det är ju inte deras avsikt, utan det är bara någonting de inte kan förmedla och då blir 

det så.

- Förut kunde man känna att ”nä jag ska minsann inte backa.” Men nu känner man att det 

verkligen inte har med saken att göra. De har väl antagligen en anledning att säga nej. 

Friska barn kan ju tjafsa och säga ifrån... de har ju också bra och dåliga dagar.

Det är tydligt att de två pedagogerna ser bortom beteendet och söker bakomliggande orsaker. 
Den ena berättar hur hon tänker annorlunda nu i relation till elever som vägrar följa planeringen. 
Hon menar att hon blivit mer flexibel i bemötandet och delvis tolkar beteendet på ett nytt sätt. 
Båda deltagarna anser att eleverna antagligen har en anledning att säga nej. De beskriver att de 
blivit lugnare efter kursen och inte känner samma press att genomföra alla aktiviteter. 

- Man är inte lika på som man va innan. Att man verkligen ska komma iväg, och måste ta 

den där konflikten. Det känns inte som att det här måste hända just idag. Man får ta det som 

det kommer liksom.

- Men det är heller inte så att barnen dräller omkring... Man följer ju sitt schema och så, men 

det är ingen prestige. Schemat är nyttigt för dem, det ska ge trygghet.
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De vill understryka att synsättet inte resulterar i att ”barnen dräller omkring”. De vill skapa 
trygghet och förutsägbarhet genom ett dagsschema. Så långt det är möjligt följer det schemat. 
När en elev inte vill följa med till schemat och påbörja ett arbetspass, så väntar de ut eleven. 
Nästan alltid slutar det med att eleven kommer självmant. När rasttiden är slut stänger de 
exempelvis av musiken och gör det medvetet tråkigt för att eleven ska förstå att rasten är slut. 
Ibland blir det en lång väntan men pedagogerna beskriver att eleverna för det mesta följer 
strukturen och genomför skolarbetet. Men ibland ställer de ändå in vissa aktiviteter:

- Han kanske har satt sig på golvet i 45 minuter med sin schemalapp och vill inte, vägrar 

resa på sig. Det är ingen kille man bara lyfter upp. Då får man vänta. Och ibland missar man 

nåt, som t.ex. musik. Istället för att starta den här konflikten. Man vet att om man börjar 

slita och dra i honom då blir han ju förbannad.

De anser delvis att det finns en risk att eleverna lär sig beteenden för hur de kan slippa undan 
skolarbete: ”Sitter jag här tillräckligt länge så kanske jag inte behöver sitta i bänken...” 

- Men egentligen tror jag inte de tänker så, det är väldigt impulsstyrt. Det bara händer, ”det 

här vill inte jag”.     

Generellt strävar de efter att undvika konflikter i största möjliga utsträckning. De anpassar 
elevernas scheman efter dagsform. De försöker känna av situationen och inte pressa eleven för 
hårt. De utgår från planeringen men kan utan prestige ändra den om de märker att något inte 
fungerar. 

Tallskolan tror på en fortsatt minskning av problemskapande beteenden om eleverna får chans 
att utveckla sin kommunikation samtidigt som personalen blir bättre på att hantera och 
förebygga svåra situationer.

Rönnskolan

De tre pedagogerna diskuterar orsakerna bakom utbrott och problemskapande beteenden:

- Det är väl ofta det att man förväntar sig en sak, så blir det någonting annat, kan bli en 

besvikelse.

- Och kommunikation, de kan inte berätta vad de vill göra eller förstå en instruktion som vi 

ger. 

- Det kan vara för stora krav också. För kravfylld situation, de sparkar bakut.

- Och miljön också. När miljön inte är anpassad eller någonting händer i klassrummet.  Det 

kan vara yttre faktorer, som ljud, någon annan som skriker.
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De ser alltså förväntningar, kommunikation, för högt ställda krav, felaktigt anpassad miljö och 
sinnesupplevelser, som höga och störande ljud, som främsta orsakerna till elevernas utbrott. 
Pedagogerna tror att problemskapande beteende alltid kommer att finnas på särskolan för elever 
med autism, men att det handlar om hur personalen hanterar det och arbetar förebyggande. De 
anser att det alltid finns en eller flera orsaker bakom utbrotten, men ibland vet de helt enkelt inte 
vad som ligger bakom:

- Vi gick en skogspromenad häromdan och så gick vi först med en grupp och sen gick de 

andra åt ena hållet och vi åt andra. Där blev det nåt. Då fick han ett utbrott. Jag va 

superlugn och bara väntade ut. Sen gick det över. Där vet man inte exakt vad det var. 

Gruppen är helt överens om att de själva försöker undvika konflikter i största möjliga 
utsträckning. De försöker undvika onödiga situationer som kan leda till problemskapande 
beteende. De försöker anpassa och tillrättalägga för att ge eleverna största möjliga chans att 
lyckas. Om nåt går fel försöker de behålla lugnet och även när eleven är i affekt visar de att de 
är där för att hjälpa eleven. 

Bemötandet möter däremot ofta motstånd i deras respektive klasser. Rönnskolan är en stor 
särskoleverksamhet med många klasser och därmed många anställda. Vid tidpunkten för 
intervjun hade bara tre pedagoger haft chansen att få gå kursen i lågaffektivt bemötande. Under 
samtalet framkommer det att personalen arbetar väldigt olika i klasserna och inte delar samma 
värderingar och bemötande. Deltagarna i fokusgruppen verkar dela pedagogisk grundsyn men 
pekar på svårigheter i samarbetet ute i klasserna. Efter kursen ser de tydligare vilka skillnader 
det finns i arbetsgruppen:

- Nu kommer man från kursen och har en massa idéer och då kan det ju bli fel för dem som 

inte gått kursen, kommer du här och... Och jag kan tycka att vi jobbar ganska olika. Jag ser 

det mer nu efter kursen. Och kan tycka att vissa saker inte alls är bra. 

En av pedagogerna ger ett exempel på en situation där skillnaden i bemötandet blev tydlig. En 
elev dröjde sig kvar i hallen efter en uterast och ville inte följa med in till samling. Hon väntar 
ut eleven utan att göra så stor affär av det. Snart kliver en annan pedagog in, tar tag i elevens 
arm och säger högt inför barnet att ”Anna är för snäll, Anna är för snäll”. 

- Man kan höra andra personer som säger “nu ska han inte tro att han bestämmer”. Jag 

tycker de tänker på helt fel sätt, men snälla, det är inte vanliga barn vi jobbar med. Som 

tänker strategiskt. Jag tycker det är jobbigt, faktiskt, att jobba med såna personer.

Gruppen diskuterar hur vissa principer ibland kan styra verksamheten. De berättar att de inte är 
lika låsta längre vid principer som att ”man ska gå ut på rasten” eller ”man ska följa med på 
promenaden före lunch”. 
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- Känns det bra att gå ut på promenad idag utan att det blir stort utbrott. Oftast gör det ju 

det men om det inte känns bra då stannar vi inne istället. Vi försöker känna av situationen 

hela tiden. 

Däremot beskriver de att flera kollegor arbetar efter sådana principer. Ibland uppstår situationer 
då två pedagoger klär på en elev kläderna bara för att få ut honom på promenad. Många 
kollegor verkar ha svårt att ändra planeringen och verkar rädda för att ”ge med sig”:

- Barnet ska kunna ta den instruktionen de fick först, att man inte kan snurra runt, ändra på 

planen. “Har man sagt det så är det det som gäller annars lär sig barnen att de behöver inte 

lyssna”. Så är det många som tänker...

Gruppen har svårt att sätta fingret på vad som ligger bakom de här skillnaderna i bemötande. 
Dels utgör kursen i lågaffektivt bemötande en viktig skillnad, men de är helt överens om att 
kursen långt ifrån utgör den viktigaste skillnaden. Den allmänna inställningen till arbetet kan 
spela in tror de, i vilken utsträckning den anställda trivs på jobbet och själv aktivt valt att arbeta 
med den här elevgruppen. Personalen har också med sig olika kunskaper och synsätt från 
tidigare utbildningar och kurser. Men i grunden tror de att det helt enkelt kan bero på ”vem man 
är”:

- Vissa människor... det är svårt att nå. Vet inte om det skulle spela någon roll om just de 

gick den här kursen. 

- Jag känner som dig, spelar ingen roll om de gick kursen.

- Så det bästa vore om man fick välja vilka man ska jobba med och alla  gick kursen, det 

skulle vara jättebra för barnen. 

Gruppen tvivlar på om det ens skulle göra någon skillnad om individerna med dessa värderingar 
skulle gå kurs i lågaffektivt bemötande.
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Diskussion
Syftet med studien är att undersöka hur olika särskolor tolkar och använder ett lågaffektivt 
bemötande. Studien undersöker på vilket sätt pedagogerna anser att kursen i lågaffektivt 
bemötande påverkar dem att hantera problemskapande beteenden. Studien undersöker också hur 
pedagogerna ser på problemskapande beteende och konflikter. Utifrån resultaten följer en 
diskussion. Diskussionen försöker besvara forskningsfrågorna. I diskussionen görs kopplingar 
mellan teoridelen och studiens resultat. 

Metoddiskussion

Studiens begränsningar

Tre fokusgrupper räcker inte för att få ett mättat forskningsunderlag. Det begränsade underlaget 
begränsar studien och möjligheten att påstå något övergripande eller generellt kring lågaffektivt 
bemötande och sättet att använda det i särskolan. Kvalitativ och induktiv forskning som 
genererar stora mängder data kan ligga till grund för nya teorier. Om datamängden är såpass 
stor att resultaten blir mättade och det inte längre framkommer nya svar eller aspekter på ett 
problemområde, kan forskaren dra intressanta och relativt säkra slutsatser, eller åtminstone ge 
en mycket rättvis beskrivning av ett fält (Bryman 2002). 

Resultaten i denna studie ger ingen tillförlitlig helhetsbeskrivning av ett lågaffektivt bemötande 
och dess användning i särskolan. Studien fångar alltså inte in alla möjliga sätt att tänka kring 
lågaffektivt bemötande och problemskapande beteenden. Däremot kan studien visa tendenser 
och tre olika sätt att tänka kring problemskapande beteenden. Dessa tre beskrivningar påstås 
vara giltiga och rättvisa.

Fokusgruppernas utformning och innehåll

Fokusgruppen som metod påstås kunna leda till informativa samtal, där deltagarna fritt och 
spontant samtalar och ifrågasätter varandra och dessutom själva har möjlighet att lyfta egna 
frågeställningar. Erfarenheten från denna studie är att samtalen blev informativa och att 
deltagarna själva lyfte frågeställningar som berörda dem. 

Metoden har genererat mycket material och många idéer. Det är svårt att med säkerhet jämföra 
utfallet med traditionella intervjuer. Tre vanliga intervjuer hade troligen resulterat i ett helt 
annat material. Generellt ger intervjuer mindre bredd och större djup (Kvale 1997). Vid flera 
tillfällen har jag ställt följdfrågor, men ändå i betydligt mindre utsträckning än jag skulle ha 
gjort i en intervju. Ambitionen har varit att låta deltagarna själva sköta samtalet. Det påverkar 
förstås djupet i svaren och resonemangen. Fördelen är bredden, eftersom jag rent faktiskt träffat 
12 pedagoger (sju på Granskolan, två på Tallskolan och tre på Rönnskolan). Med tre intervjuer 
hade jag bara träffat och fått reflektioner från tre pedagoger.
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Karaktären på de tre fokusgrupperna skiljer sig åt. Detta tyder på att deltagarna själva styrt 
samtalen och lyft egna frågeställningar. På Granskolan diskuterade gruppen mest det 
förebyggande pedagogiska arbetet och vilka pedagogiska strider de väljer. På Tallskolan 
diskuterade gruppen mest trygghet och självförtroende i relation till problemskapande beteende 
och på vilket sätt kursen förändrat deras pedagogiska verksamhet. På Rönnskolan diskuterade 
gruppen mest svårigheterna att samarbeta med kollegor som inte gått kursen i lågaffektivt 
bemötande och som inte delar samma syn på bemötande. Fokusgruppen är alltså en bra metod 
för att visa vilka faktorer som anses viktiga på olika skolor. Deltagarna får stöd av varandra i att 
ge samtalsämnet relevans. Varje enskild deltagare verkar märka att diskussionen engagerar 
flera, vilket påverkar samtalet. I en vanlig intervju är det bara den som intervjuar som kan ge 
feedback på samtalet. Det borde kunna innebära en risk att den som blir intervjuad försöker 
anpassa sig till situationen och förväntningarna från den som intervjuar.

Graden av fritt och spontant samtal varierade mellan grupperna. Moderatorns uppgift i en 
fokusgrupp är att presentera ämnet som ska avhandlas och sen släppa kontrollen över samtalet. 
Samtalet ska helst inte föras via moderatorn hela tiden. Det ger mer karaktären av en stor 
gruppintervju. I det läget är det troligen bättre att träffa en deltagare i taget och genomföra 
intervjuer. Målet är istället att deltagarna fritt och spontant ska samtala med varandra utan 
moderatorns inblandning. Det skedde en tydlig utveckling från min sida under studiens gång. 
Jag blev helt enkelt bättre och bättre på att ställa relevanta frågor och framför allt på att hålla 
tyst och överlämna kontrollen till deltagarna. Jag kände mig mycket säkrare i min roll i den 
tredje intervjun jämfört med den första. Denna utveckling har givetvis påverkat resultaten. 
Metoden är inte identisk mellan de tre fokusgrupperna. Det första samtalet är mer strukturerat 
till sin karaktär, jämfört med det tredje. Fokusgrupperna utfördes i följande ordning:

1. Granskolan

2. Tallskolan

3. Rönnskolan

Vilken betydelse för resultaten detta haft är svårt att säga. I efterhand skulle det varit givande att 
testa metoden och frågorna i en pilotundersökning innan de egentliga fokusgrupperna. Utifrån 
studiens urvalskriterier var det bara en skola som tackade nej till att delta i studien. Om den 
skolan tackat ja, kunde en av de fyra skolorna ha använts som pilotobjekt. Det hade också varit 
möjligt att kontakta en av de skolorna som skickat två pedagoger till kursen i lågaffektivt 
bemötande och använt den skolan som pilotobjekt.

Graden av ifrågasättande var i princip obefintlig i samtliga fokusgrupper. Detta är en känd 
nackdel med metoden, att deltagarna tenderat att vara eniga. Återigen kan säkert en del av denna 
enighet tillskrivas min kompetens som moderator, men även andra faktorer kan förklara. På 
Granskolan stod de två lärarna för överlägset störst talutrymme. Övriga fem deltagare var 
oerhört tystlåtna. Eventuellt beror detta på gruppens storlek. Sju deltagare är kanske för många. 
En viktig förklaring tror jag är statusskillnader i gruppen. Lärarna har en helt annan roll och 
status i skolan jämfört med elevassistenter. De är formellt utbildade, har ofta länge pedagogisk 
erfarenhet, högre lön och ansvarar för den pedagogiska planeringen. På Granskolan framstod 
lärarna som pedagogiskt och ideologiskt ansvariga. Deras pedagogiska värdegrund verkar 
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definiera verksamheten. Detta gör det antagligen svårare för övrig personal att känna att de kan 
bidra med något intressant i en gruppdiskussion. Ytterligare en faktor är att elevassistenterna 
generellt har en låg ålder och kort erfarenhet. 

På Tallskolan deltog en assistent och en lärare, men där framstod inga tydliga statusskillnader. 
På Rönnskolan deltog tre elevassistenter som inte arbetade i samma arbetslag. Intressant nog 
ledde detta till ett bra samtal där deltagarna fritt beskrev sin verklighet. De ifrågasatte i och för 
sig inte varandra vilket ju kan bero på att de i stort var överens. 

Resultatdiskussion

Hur upplever pedagogerna att ett lågaffektivt bemötande påverkar 
dem i hantering av problemskapande beteenden?

De tre skolorna skiljer sig i hur kursen påverkat självförtroendet att hantera problemskapande 
beteenden. Tallskolan beskriver hur självförtroendet märkbart stärkts av kursen i lågaffektivt 
bemötande. De anser att de fått ökad kunskap i hur man kan hantera problemskapande beteende. 
Rönnskolan beskriver att kursen fungerade ”som ett kvitto” på att de arbetar och tänker rätt. 
Den bekräftelsen leder uttryckligen till ökat självförtroende. Efter kursen känner de sig mer 
lugna i utsatta situationer, vilket är ett uttryck för ökat självförtroende. Granskolan ser ingen 
påtaglig skillnad i hur självförtroendet påverkats av kursen utan menar också de att kursen 
befäster att de är på ”rätt spår”.

Tallskolan och Rönnskolan har tidigare känt sig rädda på arbetsplatsen på grund av 
problemskapande beteenden och anser att kursen i lågaffektivt bemötande haft positiv inverkan 
deras egen trygghet. Granskolan upplever ingen rädsla på arbetsplatsen, vare sig före eller efter 
kursen.

Pedagogerna på de tre skolorna beskriver några tekniker som alla använder. Regelbundet väljer 
de att backa, att vänta ut, att behålla lugnet och att avleda. De visar även förståelse för varför 
dessa lågaffektiva tekniker fungerar. 

Skolorna berättar att det ger stor effekt när de tar backar ifrån en stressad och orolig elev. Det 
framgår att detta medvetna sätt att hålla avståndet till eleven i affekt är ny för pedagogerna, de 
har inte hanterat situationer på det sättet tidigare. 

Skolorna väntar ut eleverna istället för att sätta press på dem i kravsituationer. Pedagogerna ger 
på det sättet eleven själv kontroll över situationen. De ställer sig vid sidan om och ger eleven 
den tid han eller hon behöver för att samla kraft att genomföra det som krävs i stunden.

Problemskapande beteenden är utmanande för personalen att hantera, vilket kan skapa stress. 
Pedagogerna är medvetna om hur deras egen stressnivå påverkar eleverna. De försöker aktivt 
behålla lugnet eller åtminstone inte visa att de är uppstressade.

Pedagogerna har blivit bättre på att ligga ett steg före och märka när eleven börjar visa tecken på 
oro och stress. När eleven visar tecken på affekt arbetar de aktivt med att avleda eleverna.

Förutom de redan nämnda lågaffektiva teknikerna finns det fler. Ingen av pedagogerna nämner 
att de aktivt undviker ögonkontakt, tonar ned sitt kroppsspråk, sätter sig ner på marken eller 
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byter personal i känsliga lägen för att nämna några viktiga. Det innebär inte att dessa tekniker 
inte praktiseras, men troligen inte lika genomgående eftersom ingen tar upp dem spontant.

Endast Tallskolan berättar att de använder sig av de fysiska metoderna för att hantera farligt 
utagerande eller självskadande beteenden. De tar sig exempelvis loss från grepp utan att tillfoga 
eleven någon smärta. Pedagogerna på de två andra skolorna menar att de sällan eller aldrig 
behöver använda dessa tekniker eftersom eleverna inte har det beteendet. 

Ökad trygghet och stärkt självförtroende i relation till problemskapande beteenden är två 
centrala mål med kursen i lågaffektivt bemötande. McDonnell har i tidigare forskning i 
Storbritannien kunnat visa att tredagarskurs ger dessa önskade resultat (McDonnell et al 2008). 
Denna studie använder inte samma metod och saknar ett större statistiskt underlag. 
Fokusgruppernas resonemang visar däremot att en grupp ökat sin trygghet och självförtroende 
(Tallskolan), en annan grupp ökat sin trygghet och till viss del självförtroendet (Rönnskolan). 
Den tredje gruppen har inte ökat tryggheten men till viss del självförtroendet (Granskolan). 
Resultaten överensstämmer inte med McDonnells forskning, men kan sägas ligga i linje med 
den. Deltagarna i två grupper diskuterar spontant och utförligt hur kursen påverkat trygghet och 
självförtroendet positivt. Framför allt resultaten från Tallskolan visar hur intimt 
sammankopplade tryggheten och självförtroendet är. Stärkt självförtroende att hantera svåra 
situationer ger ökad trygghet, de känner sig mindre utsatta på arbetsplatsen. Ökad trygghet i 
form av att man inte är rädd för att göra sig själv eller eleven illa, kan även ge stärkt 
självförtroende.

Tallskolan beskriver att de problemskapande beteendena i verksamheten sjunkit drastiskt efter 
kursen i lågaffektivt bemötande. Denna utveckling beskrivs inte i de övriga skolorna. 
Rönnskolan berättar att mängden problemskapande beteende är oförändrat, men att det mer 
sällan eskalerar till farlig nivå eftersom de tre pedagogerna lärt sig att hantera situationerna 
annorlunda efter kursen. En av deltagarna pekar på en minskning i problemskapande beteende, 
men kan inte avgöra om det beror på ny personal och därmed en annorlunda grundsyn, eller om 
skillnaderna beror på att han gått kursen i lågaffektivt bemötande. Han lutar mot att den 
allmänna inställningen betytt mest, men att han fått positiv bekräftelse på kursen. 

Studien visar alltså att ett lågaffektivt bemötande kan minska problemskapande beteenden, men 
det finns givetvis inte stöd för att kursen generellt ger det utfallet. Detta resultat stämmer med 
McDonnells forskning. I en fallstudie kunde han visa positiv utveckling och minskning av 
problemskapande beteende (McDonnell et al 2008). Däremot har han inte kunnat visa att kursen 
generellt minskar problemskapande beteenden.

En viktig slutsats i McDonnells forskning är att en kurs i lågaffektivt bemötande kan anses vara 
nödvändig men inte tillräcklig. Kursen leder till en acceptabel lägstanivå men kursdeltagarna är 
långt ifrån färdiga i sitt bemötande och trygghet. Ett tydligt resultat i denna studie är hur 
grupperna använder de lågaffektiva metoderna. Samtliga tre grupper nämner spontant samma 
fyra metoder. Dessutom nämner ingen grupp någon av de övriga. Detta kan bero på att kursen 
fokuserar på just dessa metoder. Det kan också bero på att dessa fyra metoder visar sig vara 
effektiva. Deltagarna berättar att de ger positiv effekt. Värt att nämna är att ingen grupp berättar 
att de någonsin använder fasthållningar eller nedläggningar. Kursen verkar tydligt visat farorna 
med nedläggningar. Dessutom verkar inte de problemskapande beteendena bli så kraftiga att 
nedläggning skulle vara nödvändigt. Om detta är ett generellt resultat är det väldigt positivt. 
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Man kan då tolka resultaten som att kursen hjälpt deltagarna att minska intensiteten i utbrotten 
och därför inte har behov av fysiska metoder.

Hur ser pedagogerna på problemskapande beteenden och 
konflikter?

Skolorna ser huvudsakligen samma orsaker bakom problemskapande beteenden. Framför allt 
lyfter pedagogerna fram kommunikationens roll, både elevens förmåga att förstå och elevens 
egen förmåga att uttrycka sig. De pekar på situationer där eleven förväntar sig en sak och blir 
besviken när det visar sig vara ett missförstånd. De pekar också på situationer där elevens 
nedsatta förmåga att uttrycka sina behov och önskemål leder till frustration. Rönnskolan och 
Granskolan nämner att felaktigt ställda krav eller krav som eleven inte tycker om kan ligga 
bakom problemskapande beteenden. Granskolan betonar hur svårt det är för deras elever i 
övergångar mellan aktiviteter på grund av svårigheter med flexibiliteten. Samtliga pedagoger 
tycks dela uppfattningen att det finns orsaker bakom de problemskapande beteendena. På 
Tallskolan är det en pedagog som konstaterar att det nog finns en anledning när eleven säger 
nej, även om hon inte alltid kan se orsaken.

Pedagogernas sätt att förklara problemskapande beteende ligger i linje med den forskning som 
denna studie utgår ifrån. De söker orsakssamband mellan den omgivande miljön och elevernas 
beteende. Kommunikationens roll anses vara helt central. Relationen mellan krav och 
problemskapande beteenden diskuteras däremot relativt lite, med tanke på att den relationen står 
i fokus under kursen i lågaffektivt bemötande. Bara vid ett tillfälle anger man 
perceptionsproblematik som orsak. Ingen av pedagogerna nämner inaktivitet och känsla av 
rastlöshet, uppmärksamhetssökande eller hälsofaktorer, som exempelvis smärtor, feber, 
sömnbrist eller medicinering. Kursen verkar ha gett ökad medvetenhet kring bakomliggande 
orsaker och ett utvecklat analysen av dessa orsaker. 

Skolorna skiljer sig i synen på problemskapande beteenden. Granskolan ser att många av 
elevernas problemskapande beteenden innebär vinster för eleven. Men problemskapande 
beteende gör inte att eleven slipper undan på Granskolan. Pedagogerna kartlägger tidigt vilka 
problemskapande beteenden varje ny elev har och vilka de måste ta itu med direkt. Man 
använder på det sättet konflikter som pedagogiskt verktyg. De planerar de långsiktiga 
pedagogiska målen och är beredda att ta striden för att nå dessa mål. De är uttryckligen beredda 
på risken för problemskapande beteende i syfte att genomdriva de långsiktiga målen.

Tallskolan uttrycker ett annorlunda bemötande. De ser vissa risker att eleverna lär sig att 
protestera med problemskapande beteende men i slutändan tror de att eleverna främst är 
impulsstyrda och helt enkelt uttrycker att de inte vill. De betonar att eleverna inte har några 
elaka avsikter bakom de problemskapande beteendena. De visar även förståelse när de tillsynes 
oprovocerat får ett slag från en elev. De är generellt väldigt förstående till de problemskapande 
beteendena. De backar utan prestige från en situation när de märker att det inte fungerar.

Rönnskolan delar i stora drag Tallskolans attityder. De undviker konflikter på ett prestigelöst 
sätt. De vänder sig gemensamt mot olika föreställningar och i deras ögon missuppfattningar. 
Bland kollegor möter de tankar som ”han ska inte tro han bestämmer” och ”har man sagt det så 
är det som gäller annars lär sig barnen att de behöver inte lyssna”. De anser inte att man 
kommer någon vart med den inställningen eftersom det inte är vanliga barn de arbetar med.
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Struktur och tvång

Hejlskov Jørgensen förespråkar struktur men är starkt kritisk mot tvång. Tvång kan låta som ett 
dramatiskt ord. För någon som aldrig arbetat i särskolan kanske det framståt som orealistiskt att 
pedagoger skulle tvinga eleverna att genomföra saker. Men jag törs påstå att det sker 
regelbundet och systematiskt. Varje konflikt mellan en pedagog och elev som börjar med ”jo, vi 
ska promenera för det står på schemat” handlar i grund och botten om tvång. En person med 
makt använder en pedagogisk struktur för att tvinga en annan person att göra något mot sin 
vilja. Att vissa elever i det läget svarar med problemskapande beteende är inte särskilt konstigt. 
Det kanske i vissa lägen till och med är bra. En pedagogisk vanlig målsättning är att hjälpa 
eleven att bli självständig. Att säga nej är ett utmärkt sätt att visa sin fria vilja och 
självständighet på. En annan vanlig pedagogisk målsättning är att utveckla kommunikationen. 
Eleven som skriker högt och knuffar bort pedagogen när kravet känns övermäktigt visar prov på 
väldigt tydlig och riktad kommunikation. Vill vi främja kommunikation och självständighet 
måste vi alltså lyssna på alla slags ”nej”. Whitaker menar att omgivningens flexibilitet och 
förståelse inför allt det som är utmanande med autism påverkar graden av problemskapande 
beteenden. Nedsatt föreställningsförmåga gör att nya aktiviteter och övergångar kan vara 
skrämmande för eleven med autism.

Granskolan och Tallskolan beskriver att kursen i lågaffektivt bemötande gjort att de inte pressar 
eleverna lika hårt som tidigare när det gäller att följa dagsplaneringen och den pedagogiska 
strukturen. Granskolan är trots det fortfarande väldigt noga med att följa schemat. 
Problemskapande beteenden, som att slå en lärare, gör inte att eleven slipper följa planeringen. 
Om eleven vägrar, så väntar de ut eleven tills han eller hon ger med sig och följer med. Väldigt 
sällan ställer de in en aktivitet som ett resultat av att eleven säger nej. De betonar vikten av ”ta 
fighten”, dvs. inte ge med sig utan stå fast vid den planerade strukturen. De anser att om man 
backar och släpper kravet så blir det ”tio resor värre nästa gång”.

Tallskolan försöker hålla fast strukturen i största möjliga utsträckning. De väntar ut eleverna 
och försöker få dem att genomföra sitt skolarbete och är noga med att eleverna inte ”dräller 
omkring”. Men ibland tvingas de ändra dagsplaneringen om eleven helt vägrar och det tar för 
lång tid. De anser att eleven som säger nej och protesterar troligen har en anledning till det. Det 
gör att de respekterar elevens nej om han eller hon tydligt visar motstånd.

Rönnskolan beskriver att de är emot strikta principer. De försöker exempelvis komma ut på 
promenader och på så sätt följa rutinen, men ställer in det om det inte känns rätt. De är kritiska 
mot kollegor som är oflexibla och inte vågar ändra sitt beslut om eleven inte vill.

En av pedagogerna på Granskolan konstaterar att det ibland kan vara enklare att ta en konflikt 
med en elev än att motivera till arbete. Jag tror det ligger oerhört mycket i denna mening. Lite 
förenklat kan man förhålla sig till pedagogiska krav på tre olika sätt:

1. Pedagogen backar alltid, både kortsiktigt och långsiktigt. Pedagogen ”ger sig”. Innebär 
ingen utveckling men heller inget tvång.

2. Pedagogen backar aldrig, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Pedagogen ”tar fighten” 
Innebär utveckling genom tvång.

3. Pedagogen backar kortsiktigt men inte långsiktigt. Pedagogen använder anpassade 
pedagogiska hjälpmedel. Innebär utveckling utan tvång.
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Denna tankemodell vill visa hur tvång och utveckling hänger ihop. Givetvis är det enklast att 
alltid backa och inte ställa anpassade krav som leder till utveckling. Det är jobbigare att 
genomdriva kravsituationer. Därav uttrycket att ”ta fighten”. Det tar helt enkelt mycket energi 
att ”vinna” en konflikt med oflexibla elever. 

Den tredje nivån är den svåraste men också den vi måste sikta mot. Pedagogisk kompetens 
möjliggör utveckling utan att använda tvång. Jag tror inte att en verksamhet eller ens en specifik 
individ bara arbetar på en av dessa nivåer. Vi rör oss upp och ner i den här trappan. Rimligen 
siktar de flesta pedagogerna mot nivå tre. Frågan är hur man agerar när det inte fungerar? När 
eleven inte vill följa med på ridturen trots noggrann pedagogisk förberedelse. Pedagogerna på 
Granskolan berättar hur de väntar ut eleven som inte vill med till stallet. När det förebyggande 
arbetet inte fungerat fullt ut byter pedagogerna från nivå tre till två. Inte ens när eleven slår mot 
personalen och verkligen visar att ”jag vill inte följa med” backar gruppen. Pedagogerna betonar 
att stå upp och visa vad som gäller för att det i fortsättningen ska bli mindre motstånd.

Medvetenhet och kontroll

Attributionsteori visar olika sätt som personalen förklarar problemskapande beteende. Centrala 
faktorer är huruvida personalen anser att eleven med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar 
är medveten om sitt problemskapande beteende och i vilken utsträckning eleven kan kontrollera 
det problemskapande beteendet. Forskningen visar tecken på att personal som anser att graden 
av medvetenhet och kontroll är hög också är mindre hjälpsam och mer negativt inställd mot 
eleven (Weigel et al 2006, Dagnan & Cairns 2005). Greene är kritisk till synsättet att man i inte 
får ”ge efter” i konflikter (2003). Greene menar att det synsättet tyder på att man ser barnet som 
manipulativt och helt i kontroll över det problemskapande beteendet. McDonnell är kritisk mot 
personalen på Johns boende som utgår från att de aktivt blir manipulerade (1998). Whitaker 
beskriver konsekvenserna den ”sociala blindheten” hos personer med autism. Personer med 
autism har liten eller ingen förståelse för andra personers tankar och känslor. De skapar stora 
svårigheter att aktivt styra eller förändra andras tankar. 

Den forskningstradition som det lågaffektiva bemötandet är en del av kritiserar alltså tanken att 
personer med autism och utvecklingsstörning skulle vara manipulativa. De tre skolorna som 
ingår i studien resonerar olika i denna fråga. Resultaten tyder på att Granskolan anser att 
medvetenheten och kontrollen är hög hos eleverna. De anser att problemskapande beteende 
innebär vinster, är ett smidigt sätt att slippa undan och de upplever att eleverna testar dem. 
Tallskolan och Rönnskolan verkar tvärtom utgå från en låg medvetenhet och kontroll. De anser 
att det mesta är impulsstyrt och vänder sig mot att eleverna är strategiska.   

Pedagogerna på Tallskolan menar att eleverna inte har för avsikt att provocera och de menar att 
de problemskapande beteendena huvudsakligen är impulsstyrda. De understyrker att eleverna 
inte slåss för att vara dumma. De berättar om en elev som helt känslostyrt slår mot närmaste 
vuxen när han snavat. Dessa uttalanden tyder på ett synsätt där eleverna inte är särskilt 
medvetna om sitt problemskapande beteende. Pedagogerna verkar anse att graden av ansvar och 
kontroll är låg hos eleverna.

Deltagarna på Rönnskolan visar hur de tänker kring kontroll och ansvar genom att diskutera en 
del kollegor vars bemötande de inte uppskattar. De är kritiska mot kollegan som säger ”Anna är 
för snäll”. Åsikten att någon är alltför snäll mot en elev med problemskapande beteende tyder 
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på att man anser att eleven själv kan kontrollera och ta ansvar för sitt handlande i stunden. Det 
är svårt att vara för snäll och tillåtande mot en person som inte kan påverka situationen. 
Exempelvis hör man aldrig någon som klagar över att föräldrar ”daltar” med sitt spädbarn. Det 
är uppenbart att barnet inte kan kontrollera och ta ansvar för sina handlingar än. Gruppen är 
också kritisk mot uttalanden som ”han ska inte tro att han bestämmer”, de tvivlar på att eleverna 
är strategiska på det sättet i sitt tänkande. 

Granskolan svarar att eleverna inte medvetet väljer sina problemskapande beteenden. På så sätt 
kan inte eleverna kontrollera och ta ansvar över det problemskapande beteendet. Däremot är de 
övertygade att eleverna medvetet testar pedagogerna i syfte att kringgå vissa regler. De 
uttrycker också att ”utagerande beteende är ett alldeles utmärkt sätt för att slippa undan 
situationer som man kanske inte tycker är så roliga”. Det går inte att helt avgöra den 
bakomliggande tanken, men ordvalet ”slippa” tyder en medvetenhet. Gruppen verkar alltså anse 
att eleverna är socialt medvetna om sina handlingar. De ställer inte in ridturen om en elev 
protesterar genom att slå mot personalen. Elevens slag får inte löna sig och lära eleven att 
problemskapande beteende gör att man slipper göra tråkiga saker. De tyder också på att man 
uppfattar en medvetenhet hos eleven. 

Faktorer som påverkar genomslaget av en kurs i lågaffektivt 
bemötande

Studien visar att pedagoger inom särskolan tolkar och använder det lågaffektiva bemötandet på 
olika sätt. Det här är både naturligt men också till vis del oroande för dem som står bakom 
budskapet. Att olika grupper och individer uppfattar innehållet är helt självklart. Men denna 
studie visar åsikter som går emot värdegrunden i det lågaffektiva bemötandet. Frågan är vad det 
beror på och hur man ska förhålla sig till det?

Kursen har haft stort genomslag på Tallskolan. De beskriver att kursen haft störst betydelse för 
assistenterna utan utbildning eller lång pedagogisk erfarenhet. Pedagogerna på Rönnskolan är 
positiva till kursen men känner främst att den bekräftar deras arbetssätt. Assistenterna på 
Rönnskolan som deltar i studien har alla tre lång erfarenhet av elever med autism, men saknar 
formell utbildning. Granskolan känner också att kursen främst bekräftar deras arbetssätt, men 
saknar fokus på förebyggande arbete. Pedagogerna som uttalar sig på Granskolan har båda lång 
erfarenhet av elever med autism och bred pedagogisk kompetens. Underlaget stödjer inga 
generella slutsatsen men det finns tecken som tyder på att kursen får störst genomslag för 
pedagoger utan utbildning och erfarenhet. Utbildade och erfarna lärare kan tvärtom känna att 
kursen inte bidrar med så många nya idéer. Min bedömning är att Granskolan överlag ligger på 
en högre pedagogisk nivå jämfört med Tallskolan. Mot den bakgrunden är det inte överraskande 
att Tallskolan får ut mest av kursen.

44



En faktor kan vara elevernas utvecklingsnivå. Allen & Tynan (2002) ser hur utvecklingsnivån 
påverkar personalens upplevelse av medvetenhet och kontroll. Granskolan har elever som 
tidigare gått i både träningsskola och grundsärskola, medan Tallskolan endast har elever på 
träningsnivå. Budskapet i kursen är sannolikt enklare att ta till sig och tillämpa i mötet med 
elever på tidig utvecklingsnivå. Det verkar vara frestande att läsa in manipulativa och medvetet 
testande tankar hos verbala elever på högre kognitiv nivå. Även Dagnan & Cairns (2005) ser 
risken att personal överskattar personer med utvecklingsstörning och deras förmåga att 
kontrollera ett problemskapande beteende. 

Ett resultat av elevernas utvecklingsnivå kan vara undervisningens inriktning. Undervisning för 
elever på tidigare utvecklingsnivå kan få prägel av omsorg. Undervisning för elever på något 
högre utvecklingsnivå kan resultera i större fokus på inlärning och utveckling. Detta antagande 
tror jag delvis kan förklara variationer i bemötande. En omsorgsfull verksamhet har goda 
chanser att ge en empatisk undervisning. En pedagogiskt välutvecklad och ambitiös verksamhet 
kan tvärtom riskera att ge en undervisning med överkrav. Ambitiösa pedagoger vill sannolikt 
kunna redovisa resultat. Barn med autism har svårt att anpassa sig till andras förväntningar och 
bär många gånger på en rädsla för obekanta saker. Detta motstånd är en oerhörd utmaning för 
varje pedagog som arbetar med den här elevgruppen. Ett sätt att förhålla sig till motståndet är att 
inte ”ge efter” och ”ta fighten”. Man kan fråga sig hur mottaglig man är som pedagog till ett 
lågaffektivt bemötande om man arbetar utifrån den typen av synsätt. Har man dessutom lång 
erfarenhet och stor specialpedagogisk kompetens är det troligen ännu svårare att ompröva sina 
ståndpunkter.

Pedagogisk ambition gör att man strävar mot långsiktiga mål. McDonnell menar att personalen 
ofta känner en press att genomdriva krav i syfte att nå det långsiktiga målet även när det skapar 
problembeteende. Utifrån det resonemanget kan det vara farligt med långsiktiga målsättningar 
om det används fel. Det finns en överhängande risk att pedagogen hamnar i ett ”ändamålen 
helgar medlen”-resonemang. Granskolan berättar att de medvetet tar strider och 
problemskapande strider för att nå ett mål kring hygien exempelvis. Ändamålet går inte att 
kritisera, men väl medlen. Tvång och en överhängande risk för våld får inte vara det enda sättet 
att nå resultat. 

Tallskolan verkar generellt ha en lägre pedagogisk ambition. De visar större flexibilitet och har 
lättare att backa kortsiktigt för att undvika konflikter och problemskapande beteende. 
Assistenterna jag träffar på Rönnskolan delar denna flexibilitet. Eventuellt kan det bero på att de 
inte är pedagogiskt ansvariga. Som assistent kan man uppleva att det största ansvaret är 
gentemot eleven och att se till att eleven mår bra, även om assistenter givetvis också är delaktiga 
i undervisningen. 

Eftersom Granskolan har en mer eller mindre uttalad profil – nämligen att ta emot svåra elever 
som inte fungerat i tidigare skolor – har de även ett konkret mål med verksamheten: eleverna 
ska lära sig följa en struktur. För att nå dit upplever pedagogerna det som viktigt att inte avvika 
från planering och stå upp för sitt ledarskap. Verksamheten blir på så sätt produktorienterad i 
den mening att det är slutresultatet som räknas. Eleverna ska lära sig följa ett schema och sköta 
sin hygien. Möjligen skulle man kunna kalla Tallskolan för mer processorienterad, på så sätt att 
främsta målet är att se till att eleven har det bra just idag.  

Ytterligare en helt central faktor i sammanhanget är givetvis vem som håller i kursen. 
Granskolan tillsammans med en av pedagog från Tallskolan gick kursen med en tränare som 
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varit certifierad i drygt ett halvår vid det aktuella kurstillfället. Den andra pedagogen på 
Tallskolan gick kursen med Hejlskov Jørgensen. Gruppen på Rönnskolan gick kursen med en 
engelsman som utbildat i lågaffektivt bemötande sedan 2004. Det vore märkligt om inte denna 
stora obalans i erfarenhet gav konkreta effekter på kursens genomslag. 

Godis eller nedläggning?

Olle Wadström efterlyste ett realistiskt alternativ med behandlingsinnehåll till fysiska 
nedläggningar. I sin artikel uttryckte han tvekan inför att ge godis eller annat attraktivt till den 
aggressive eftersom de skickar fel signaler. Ur ett strikt beteendeterapeutiskt perspektiv kan 
man nog vara överens med Wadström om att det finns viss risk att beteendet förstärks om man 
ger godis i en konfliktsituation. Men den eventuella förstärkningen är inte det centrala. I en 
affekterad och potentiellt våldsam situation är det vårdarens och pedagogens uppgift att se till 
att barnet i särskolan eller den vuxne på ett gruppboende inte far illa. Vi måste skydda personen 
från farliga självskadande beteenden. Vi behöver kunna skydda oss själva och andra personer i 
omgivningen. 

Ser man problemskapande beteenden i ett relationellt perspektiv så kan inte skulden läggas på 
individen som slår omkring sig eller skriker i förtvivlan. Omgivningens kunskap, tolerans och 
flexibilitet bestämmer vilket beteende som utvecklas. Om vi kräver att barnet ska lära sig av 
konsekvenser och vi vägrar att ge oss när kraven blir för stora, då säger vi i princip att barnet 
ensamt står bakom problemet och han eller hon måste ändra på sig. 

Det lågaffektiva bemötandet vill istället ge omgivningen makt att förändra situationen. Personer 
med autism har svårt med flexibilitet. Det innebär att de har svårt att ändra på sig. Vi har ingen 
som helst rätt att kräva flexibilitet och anpassningsförmåga av personer med autism. Det är lika 
absurt som att kräva full rörlighet av personer som sitter i rullstol. Däremot kan vi på ett 
framgångsrikt sätt ändra på oss själva och bemöta personer med autism på ett mer empatiskt 
sätt. 

All pedagogik och utveckling börjar med den goda relationen. Det spelar ingen roll vilka 
didaktiska metoder vi använder. Lärandet är ett samarbete och begränsas av de relationer vi 
lyckas etablera. Relationen är vår hårdvaluta, det vi måste värna allra mest. I varje kravsituation 
behöver vi fråga oss vad som händer med relationen om vi står på oss. Maktkamper och fighter 
skapar avstånd, inte goda relationer. Eleverna måste kunna lita på att vi finns där för att hjälpa 
dem, både i stunder av skratt men faktiskt ännu mer i skrämda och hotfulla stunder. Att skrika, 
spotta, rivas, bitas, kasta en stol eller sparka omkring sig – problemskapande beteende för 
personer med autism och utvecklingsstörning handlar oftast om rädsla och är ett sätt att be om 
hjälp. 

Det har avgörande betydelse om vi tolkar det som ett rop på hjälp eller ett sätt att bestämma 
eller försöka slippa undan. Det senare synsättet riskerar att trappa upp konflikter. I en relation 
som bygger på maktkamp är det livsviktigt att aldrig backa och ge upp. Ledstjärnan att inte ”ge 
efter” riskerar att sluta i kraftigt upprörda utbrott och skadade relationer. Utan ett flexibelt och 
prestigelöst sätt att anpassa kraven riskerar det att bli en fullständig kollision. 

Att aldrig ge efter och backa är under olyckliga omständigheter samma sak som att hålla fast 
och lägga ned.

46



Framtida forskning
McDonnells forskning ger främst stöd för att personalen upplever ökad trygghet och 
självförtroende. Det behövs ytterligare studier som kan visa om lågaffektivt bemötande leder till 
en minskning av problemskapande beteende hos elever med autism. En väl genomförd fallstudie 
i särskolan med samma design som McDonnells (1998) skulle kunna ge intressanta resultat. Det 
är helt avgörande om metoden leder till minskade problemskapande beteenden eller inte. 
Forskning måste styrka detta antagande.

Det behövs vidare forskning som reder ut i vilken utsträckning elever med autism och 
utvecklingsstörning har ett manipulativt beteende. Denna studie visar att det är ett vanligt 
förekommande antagande att elever med autism testar sin personal. Forskning inom 
attributionsteori visar att personal som uppfattar eleverna som medvetna och kontrollerande 
tenderar att vara mindre hjälpsamma och riktar mer kritik mot eleverna. Greene (2003) pekar på 
faran med att läsa in medvetna avsikter bakom utbrott och problemskapande beteende. Det finns 
alltså risker med en pedagogisk värdegrund som utgår från att eleverna medvetet ställer till 
problem. Greenes resonemang är övertygande men inte tillräckligt forskningsbaserat. Fortsatt 
forskning som utgår från kognitiv psykologi skulle i testsituationer kunna bedöma elevernas 
förutsättningar att förstå hur de påverkar personer i sin omgivning. 
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Bilaga 1

Avtal om tystnadsplikt.

Undertecknad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  har tagit del av Vetenskapsrådets 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”.

Jag förbinder mig att följa dessa forskningsetiska principer, däribland kravet på 

konfidentialitet med följande regel:

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet 

gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.”

Endast jag och min handledare får tillgång till videomaterialet. Allt filmmaterial från 

intervjun raderas och förstörs i sin helhet när examinationen är godkänd. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ort

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Datum

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Namn

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Personnummer

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adress
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Bilaga 2

Inbjudan att delta i forskning 
kring Studio III.

Hej!

Jag heter Erik Rundcrantz och skriver under hösten examensarbete på Stockholms universitets 
lärarutbildning. Inriktningen är Specialpedagogik och kommunikation. Parallellt med mina 
studier arbetar jag inom Enigma Omsorg. Genom Enigma har jag kommit i kontakt med kursen 
Studio III och tankar kring problemskapande beteenden. I mitt examensarbete vill jag fördjupa 
och sprida kunskap kring förebyggande och hanterande av problemskapande beteenden. 
Forskningen kommer att bygga på gruppintervjuer med pedagoger som redan genomgått kursen. 

SYFTE:
Syftet med studien är att undersöka hur attityder och arbetssätt förändras i en personalgrupp när 
man valt att övergå till en låg-affektiv pedagogik i arbetet med elever med autism. I studien 
undersöks vilka utmaningar och möjligheter som möter personalgruppen när de handskas med 
konflikter och problemskapande beteenden utifrån ett nytt perspektiv.

FRÅGESTÄLLNINGAR:
• hur  använder  personalgruppen  lågaffektiv  pedagogik  efter  att  ha  genomgått  gemensam 

utbildning?
• hur upplever personalgruppen att lågaffektiv pedagogik hjälper dem att hantera konflikter 

och problemskapande beteende?

METOD – FOKUSGRUPP:
I undersökningen kommer jag att använda fokusgrupp som metod. Fokusgrupp innebär en 
gruppintervju där samtalet kretsar runt ett särskilt ämne, i det här fallet hanterande av 
problemskapande beteende. Målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt 
med varandra. Jag fungerar som en samtalsledare och presenterar olika frågeställningar under 
samtalet. 

ETISKA ASPEKTER:
• Studien  publiceras  i  vetenskapligt  syfte  på  Stockholms  universitet.  Handledare  för 

studien,  opponenter  och examinator  får  direkt  tillgång till  studien.  De får  dock inte 
tillgång till studiens data, dvs. vilken skola som det gäller eller vad lärarna heter etc

• Allt  deltagande  är  helt  frivilligt  och varje  person som ingår  i  studien kan välja  att 
avsluta deltagandet när som helst.

• Jag  ansvarar  för  att  upprätta  och  underteckna  en  förbindelse  om  tystnadsplikt 
beträffande  etiskt  känsliga  uppgifter.  I  förbindelsen  preciseras  hur  videomaterialet 
används och arkiveras, samt eventuellt förstörs.

• Jag försäkrar att uppgifter om enskilda personer, insamlade för forskningsändamål, inte 
kommer att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften.

.

/ Erik Rundcrantz (mobilnummer 070-xxx xx xx)
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