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Abstract 
 
Title: Pedagogues cooperation in affective situations 
 
Author: Jonas Björkquist 
 
Supervisor: Adriana Velasquez 
 
Keywords: affective situation, child perspective, shared responsibility 
 
The purpose of this study is to highlight pedagogues cooperation regarding affective situations and how 

they view this cooperation, affective situations as such, their task in them and what is required for this 

task to be carried out. The study is a qualitative study and to answer its questions four pedagogeus have 

been interviewed. The interviews were conducted at two schools in a municipality in Stockholm, after 

which they were transcribed and analyzed systematically. 

 

The results show that pedagogues cooperation regarding affective situations strives towards a solution 

that is best for the child. Children's needs and child perspective are in the pedagogues cooperation an 

important part of finding a solution to affective situations. To reach this goal the responsibility is 

divided in such a way that pedagogues who are not directly involved in the situation contributes to other 

aspects, such as taking care of other children. This is to create desired conditions for children in an 

affective state, and for colleagues, so that the situation may be resolved in a good way. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

Sammanfattning 
 
Titel: Pedagogers samarbete kring affektsituationer 

Författare: Jonas Björkquist 

Handledare: Adriana Velasquez 

Nyckelord: affektsituation, barns perspektiv, delat ansvar 

 

Syftet med denna studie är att belysa pedagogers samarbete i affektsituationer samt hur de ser på detta 

samarbete, affektsituationer och sin uppgift i dessa och vad som krävs för att denna uppgift ska kunna 

genomföras. Studien är en kvalitativ sådan och för att besvara dess frågeställningar har fyra pedagoger 

intervjuats. Intervjuerna har genomförts på två skolor i en kommun i Stockholm varpå de sedan 

transkriberats och analyserats systematiskt. 

 

Resultaten visar att pedagogernas samarbete kring affektsituationer strävar mot en lösning för barnets 

bästa. Barns behov och barns perspektiv är i pedagogernas samarbete en viktig del för att finna en 

lösning på affektsituationer. För att nå detta mål delas ansvaret på ett sådant vis att pedagoger som inte 

är direkt involverade i situationen bidrar i andra aspekter av arbetet som att ta hand om övriga barn. 

Detta för att skapa förutsättningar för eleven i affekt samt för kollegor för att situationen ska lösas på ett 

bra vis. 
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1 Inledning 
 

        Namnen i denna inledning är fiktiva. 

Jag arbetade innan min studietid som elevassistent åt en elev med ADHD, Adam. Från denna tid så är en 

särskild affektsituation etsad i mitt minne som både något vi tillsammans (jag och Adam men även jag 

och mina kollegor) tog oss igenom, och till slut löste, men även en påminnelse om hur viktigt 

samarbetet kring affektsituationen är. Jag och Adam hade under en termin byggt upp en väl fungerande 

arbetsrelation i vilken jag tog hänsyn till hans behov i vardagen. Ett behov, och något som vi jobbade 

mycket på, var att visa tillit till hans förmåga att klara sig själv. Att tillhandahålla denna tillit var en 

grundläggande aspekt i att få vår relation att fungera och var därmed även en grundpelare för det 

förebyggande arbete jag som assistent tillsammans med kollegorna på min avdelning genomförde för att 

affektsituationer, som den jag nu ska berätta om, skulle kunna avvärjas innan de bröt ut i kaos. 

Klockan var strax efter två på eftermiddagen och det var dags för mellanmål. ÅK3, årskursen jag 

arbetade i, kom till matsalen samtidigt som tvåorna. Det hade blivit en försening vid avslutet av en 

lektion i Årskurs 2. Detta betydde såklart en trång entréhall där ca. 60 barn trängdes för att tvätta sina 

händer innan de gick in i matsalen. Jag och Adam kom dit tillsammans och stämningen mellan oss var 

något spänd efter sista lektionen. Han önskade att få vara ifred, att jag skulle gå därifrån. Jag samtyckte 

och gick in i matsalen med några andra av mina elever, tog en smörgås och satte mig tillsammans med 

dem vid ett bord. Efter ett par minuter hördes ett skrik.  

Adam var arg och kom springande in i matsalen med en matkniv i högsta hugg, skrikandes skällsord 

med tårar flygande och ett ursinnigt ansiktsuttryck. En kollega på en annan avdelning ställde sig framför 

honom vilket gav mig tid att ta mig dit och ta med mig Adam ut ur matsalen och ut på skolgården. Jag 

frågade lugnt vad som hänt men han gav mig inga svar utan endast fler skällsord och hot riktade mot 

Erik, en pojke i ÅK2. Sedan följde otaliga försök att ta sig in i matsalen igen, stirrandes genom fönstren 

på Erik. När Erik sedan med sina klasskamrater och pedagoger började röra sig ut ur matsalen fick jag 

med mig Adam till våra fritidslokaler. Hans utbrott rörde upp nyfikenhet, viskningar och blickar hos 

andra barn på skolan under de ca. två timmar som följde. Adam var medveten om detta och det märktes 

att någon form av kontroll var långt borta och han gick ifrån att vara en ursinnig person till att också bli 

ledsen över hur andra barn verkade se honom. Det var tydligt att han inte hade kontroll över sin ilska då 

denna insikt inte gjorde något för att dämpa hans ilska. Kollegorna på min avdelning gjorde sitt bästa för 

att avleda övriga i barngruppen från att stå i kapprummet och tjuvlyssna, viska och fnissa. Pedagoger på 

andra avdelningar gjorde andra aktiviteter med sina barngrupper, höll dem sysselsatta så gott det gick, 



 5 

och höll dem borta ifrån den fritidslokal där jag och Adam nu befann oss. Detta gav honom utrymme 

och någon slags sinnesfrid och han lugnade till slut ner sig. Detta samarbete, även om det var 

improviserat och utan förberedelser för just affektsituationen i fråga, gav förutsättningar för att 

situationen till slut kunde lägga sig, och konflikten mellan Adam och Erik gick efter ett tag till att lösa. 

I LGR11 (Skolverket, 2011, s.7) står det att: ’’Det svenska skolväsendet vilar på demokratins grund’’ 

(Skolverket, 2011, s.7). Allas åsikter och tankar, vuxnas som barns, är därmed något att ha i åtanke och 

detta gäller självklart även i affektsituationer. Läser vi vidare i läroplanen finner vi även att ’’Skolan ska 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande ska prägla verksamheten.’’  

Kraven i ovanstående citat kan hjälpa pedagoger att se det verkliga behovet hos eleven i affekt och 

därmed även hjälpa samtliga involverade i affektsituationer att nå fram till en lösning som både följer 

läroplanens direktiv och även tillhandahåller en lösning som gagnar såväl barnet som dennes sociala 

utveckling. 

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med den här uppsatsen är att belysa vikten av samarbete när det gäller affektsituationer, såväl i 

förebyggande arbete som under affektsituationer och efteråt. Jag vill också undersöka hur pedagoger i 

fritidshem och skola ser på situationer där en elev hamnar i affekt och hur de ser på sitt ansvar och roll 

som pedagog i anslutning till dessa situationer. Detta hoppas jag kunna uppnå genom analys av mitt 

empiriska material utifrån barns perspektiv och barnperspektiv. Dessa perspektiv kommer hjälpa mig att 

analysera pedagogers roller utifrån läroplan, tidigare forskning samt pedagogernas egna syn på vad som 

krävs av dem under affektsituationer samt hur de väljer att hjälpa elever i affekt genom att se och förstå 

affektsituationer utifrån barns perspektiv. 

Frågeställningar: 

1. Hur ser pedagogerna på deras samarbete kring situationer där en eller flera elever hamnar i 

affekt? 

2. Vad ser pedagogerna som deras uppgift i dessa situationer? 

3. Vad anser de behövs för att kunna utföra den uppgiften? 
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1.3	  Tidigare	  forskning:	  
 

I denna studie har jag fått förhålla mig till forskning kring begrepp i anslutning till affektsituationen och 

arbetet där omkring. Jag kommer här ta upp några forskare vars studier behandlar några viktiga 

beståndsdelar i pedagogers samarbete kring affektsituationer. Slutsatsen att dessa beståndsdelar är 

viktiga för att få detta samarbete att fungera är grundat på det empiriska material jag samlat in genom 

intervjuer.  

 

1.3.1	  Att	  synliggöra	  barns	  perspektiv	  
 

Historiskt sett har utvecklingen av hur man ser på barn och barndom genomgått tre faser (Telhaug, 

1991, se: Arner & Tellgren, 2006, s.43). I den första av dessa faser gavs inte barndomen ett egenvärde 

utan sågs enbart som en förberedelse för vuxenlivet. Reflekterar vi över detta kommer vi fram till att ett 

sådant synsätt enkelt leder till ett kontrollerande i vilket barndom formas för att till slut anlända till ett 

gott vuxenliv, detta enligt vad vuxna ansåg ett gott vuxenliv vara. Den andra fasen i den historiska 

utvecklingen av synen på barndom innebar att genom ungdomspsykologisk forskning kontrollera och 

forma barnet genom en effektiv fostran. I fas tre, som tog vid under 1990-talet, är kärnan för 

forskningen barns frigörelse och individualisering. (Arnér & Tellgren, 2006, s.43).  

 

Denna frigörelse och individualisering kan tolkas som att barndomen fick större frihet att utvecklas 

självt. Detta ger i sin tur också utrymme för situationer mellan elever och pedagoger som inte alls fick 

möjlighet att blossa ut i tidigare skeden av utvecklingen av barnsynen i Sverige. Vi kan genom att se på 

barnsynens utveckling i Sverige komma fram till att dessa situationer helt enkelt inte tolererades. De 

fick inte uppstå, barn tilläts inte att agera i affekt mot vuxna.  

 

För att som vuxna förstå barns perspektiv måste vi fastställa våra egna föreställningar om barns 

perspektiv vilket även innefattar att fastställa vår egen syn på barn och barndom (Arnér & Tellgren, 

2006, s.43). Vår tolkning av barns perspektiv påverkas alltså av den syn vi har på barn och barndom. Ser 

vi alltså barndom som en förberedelse för vuxenlivet, som en fas av o-mognad, o-kunnighet och o-

förmåga påverkar det värdet vi sätter på barns perspektiv och leder därmed till att vi åsidosätter deras 

behov i stunden för att leda dem mot ett, enligt vuxna, gynnsamt mål (Arnér & Tellgren, 2006, s.45).  
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Måhända har vuxna en livserfarenhet som barn under sin levnadstid inte kunnat införskaffa, men barns 

perspektiv är inte format efter vuxnas föreställningar om hur en god barndom ska vara. Barns perspektiv 

är deras egna.  

 

 

1.3.2	  Barns	  perspektiv	  och	  deras	  särskilda	  behov	  
 

Den största inspirationen jag har för denna uppsats är Bo Hejlskov Elvéns bok Beteendeproblem i 

Skolan (2014). En stor anledning till att jag valt att använda denna bok är att den används av de skolor 

där jag genomfört mina intervjuer. Boken behandlar utifrån ett antal exempel agerandet från pedagogers 

sida under affektsituationer och situationer som uppstår kring barn med beteendeproblem.  

 

Ett återkommande tema i Hejlskovs (2014, s.14) bok är barnets perspektiv. I ett exempel som Hejlskov 

tar upp blir Oscar, ett barn, arg under en fotbollsmatch. När Oscar springer iväg ser hans lärare detta 

beteende som ett problem. För Oscar å andra sidan är detta en lösning. Han löser en situation på ett, för 

honom själv, bra sätt och därmed saknas en motivation hos honom att ändra detta beteende. Jag tolkar 

inte detta som ett påstående om att barns perspektiv alltid är det rätta, men däremot som att barns 

perspektiv alltid är viktigt för att en situation ska kunna lösas. Oscars lösning på konflikten på 

fotbollsplanen förde med sig ett problem då situationen inte gick att lösa på ett effektivt vis, där och då. 

Pedagogernas uppgift blir här att se till att samma konflikt inte uppstår igen, men då måste också Oscars 

beteende med att springa iväg ändras.  

 

Att förstå Oscars perspektiv är enligt Hejlskov (2014, s.14) viktigt för att kunna bearbeta situationen och 

hindra den från att uppstå igen. Detta kan vi då även säga är fallet i alla affektsituationer – en elev är 

rasande, men varför? Är det på grund av det man som pedagog såg hände, eller på grund av det som 

hände enligt elevens perspektiv? Följer vi Hejlskovs tankebana även här kommer vi fram till att det 

sistnämnda är svaret. Därmed kan vi även dra en slutsats att förmågan att se en eller flera barns 

perspektiv är viktigt för samarbetet mellan pedagoger i en affektsituation. Gott samarbete kräver att alla 

involverade arbetar utifrån samma perspektiv. Eftersom eleven i fråga handlar utifrån sitt perspektiv 

vilket också för eleven tillhandahåller en lösning på ett problem, är detta något pedagoger behöver 

kunna ta i beaktning i sitt såväl individuella agerande som i samarbetet mellan kollegor. 
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1.3.3	  Kollegialt	  samarbete	  
 

I sin bok Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007) 

studerar författarna det kollegiala samarbetet, förutsättningarna för detta samt kollegial handledning. 

Det sistnämnda, kollegial handledning, innebär handledning med utgångspunkt i de professionellas 

erfarenheter (Nordahl et al. 2007, s.177). Därifrån kan vi även dra kopplingen att en stor del i kollegial 

handledning är reflektion och diskussion kring händelser och situationer som deltagande kollegor varit 

med om. Boken tar även upp sex förutsättningar för att ett kollegialt samarbete ska bli så lyckat som 

möjligt. Först och främst att ’’1) kunskap och förståelse för det man ska samarbeta kring, vilket måste 

förankras både i ledningen och de anställda’’ (Nordahl et al. 2007, s.177). Vidare listas fem krav till: 

’’2) ledningen måste ställa tydliga krav och ha klart uttalade förväntningar, 3) den beslutande makten 

måste vara delegerad, och det måste tydligt framgå vem som gör vad och hur samarbetet ska följas upp 

med en klar ansvarsfördelning, 4) samarbetet måste vara målstyrt och det måste avsättas regelbundna 

tider för reflektion och en systematisk genomgång av de erfarenheter som gjorts, 5) dessa tider måste 

prioriteras och kanske till och med anges i den anställdes anställningskontrakt, 6) arbetet måste följas 

upp och utvärderas i syfte att stärka de anställdas förvaltningens samlade instats’’. (Nordahl et al. 2007, 

s.177). 

 

Delandet av innehavda erfarenheter ser författarna också som en viktig del i ett kollegialt samarbete. De 

uttrycker vikten av krav från skolledning vilket innebär målsättningar för vad personalstyrkans 

samarbete ska åstadkomma. Detta bidrar till en enhetlig helhet i vilken varje individ bidrar med egna 

erfarenheter, tankar och reflektioner för att uppnå en gemensam ideologi kring vilken skolans 

värdegrund och arbete kretsar (Nordahl et. al, 2007, s.180).   

 

En viktig slutsats vi kan dra av Nordahls studie är, och i min mening något värt att belysa, att ett gott 

samarbete kräver alla inblandades samlade kunskap och erfarenheter för att ett arbete mot ett gemensamt 

mål ska vara möjligt. Att arbeta som en helhet snarare än att arbeta som en grupp individer som var och 

en arbetar mot samma mål.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1	  Barnperspektiv	  och	  Barns	  perspektiv	  
 

 

I denna uppsats använder jag mig av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Det förstnämnda 

perspektivet strävar efter en närmare förståelse av barn; barns eget sätt att förstå och tolka världen och 

verkligheten runt omkring, barnets egna tankar, idéer, utsagor, förståelse och deras sätt att känna och 

handla. För att uttrycka det enkelt menas med barns perspektiv det perspektiv som barn har i en viss 

situation (Johansson, 2003, s.42). T.ex det perspektiv ett barn i affekt har på affektsituationen i fråga. 

Perspektivet på situationen som detta barn har kan vara annorlunda i jämförelse med andras perspektiv 

på sagd situation men är trots allt det perspektiv som är i ’’centrum’’ i situationen som behöver lösas. 

 

Barnperspektiv är pedagogers sätt att tolka barns behov och förutsättningar. Det innebär dock att 

pedagogerna försöker se en situation inte bara ur sin egen synvinkel utan också ur barnets synvinkel. 

Detta för att till slut förstå ett fenomen ur barnets synvinkel och sedan vidta åtgärder för barnets bästa 

(Arnér & Tellgren, 2006, s.34). Pedagogen, eller pedagogerna, som är involverade i en affektsituation 

får på så sätt möjligheten att tillsammans med barnet i affekt lösa situationen med dennes perspektiv i 

åtanke, snarare än att genom en maktposition försöka styra situationen mot en, för pedagogerna, 

önskvärd lösning.  

 

Genom att kunna se barns perspektiv låter man istället kommunikationen mellan pedagog och elev att 

transcendera från blott tal och gester till en förståelse för elevens känslor, tankar och behov. Detta 

öppnar i sin tur upp för en stor möjlighet att på ett empatiskt vis föra denna kommunikation vidare mot 

ett önskvärt mål. ’’Kommunikation är inte bara orden som sägs, också den andres existens, gester, 

tonfall och ansiktsuttryck formar en helhet som berättar om människors tankar och sätt att vara. Det är 

inte fråga om inlevelse, eller att känna som den andre, mer en strävan att förstå den andres varande i 

världen’’ (Johansson, 2003, s.44). 

 

Johansson (2003, s.46) skriver också i sin artikel om närhet respektive distans till barns perspektiv. Hon 

tar upp huruvida närhet till barnen, fysiskt och psykiskt, är en viktig förutsättning för perspektivbyten. 

Viktigt blir därmed att se hur närhet och distans till barns erfarenheter visar sig i pedagogers handlande 
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och i interaktioner med barn. Johansson påstår här även att ’’för att närhet ska konstitueras, krävs att 

pedagogen utsätter sig för risken att medverka med sin livsvärld’’(ibid.). Med detta menas den värld 

som pedagogen upplever och ser framför sig. Utifrån detta kan vi alltså även påstå att utan en egen 

uppfattning om en situation, är det svårt att till fullo förstå någon annans. 

 

 

3 Metod: 
 

Min valda metod för att samla in empiriskt material har varit intervjuer. Mer specifikt intervjuer med 

pedagoger. Detta var ett enkelt metodval då observationer av affektsituationer inte är något som går att 

planera, och jag kände att en kvantitativ undersökning inte skulle ge mig samma förståelse för mitt 

empiriska material.  

 

Intervjuerna har varit av semistrukturerad natur. Med detta menas att frågorna följt ett visst tema, men 

att intervjun inte varit fast bunden att följa frågorna, vilket givit informanterna större utrymme att 

utforma sina svar (Patel & Davidson, 2011, s.82). Intervjuerna genomfördes i form av ett samtal vars 

bas låg i intervjufrågorna (Patel & Davidson, 2011, s.82). Om samtalet slutade flyta på ett smidigt sätt 

kunde jag gå tillbaka till mina frågor och därigenom få igång samtalet på nytt.  

 

3.1	  Urval	  
 
Jag kommer här börja med att presentera mina informanter. Intervjuerna är genomförda på två skolor i 

en kommun i norra Stockholm – Dalskolan och Höjdskolan. 

 

Stefan arbetar som barnskötare på Dalskolan och har arbetat med olika åldrar på skolan. För närvarande 

arbetar han på skolans fritidsklubb med barn i ÅK 4 och 5.  

 

Min andra informant på Dalskolan var Eva. Hon har under hela sin anställning arbetat som 

fritidspedagog på lågstadiet.  

 

Emma arbetar på Höjdskolan som fritidspedagog i lågstadiet.  

 

Sandra arbetar också på Höjdskolan. Hon är specialpedagog och arbetar därmed övergripande med alla 
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åldrar samt personal på skolan.  

3.2	  Tillvägagångssätt	  
 

Jag mailade pedagoger jag önskade intervjua. Med begreppet pedagoger syftar jag här till personal i 

aktivt arbete med barn i skola. Av de jag intervjuade var en barnskötare, två fritidspedagoger och en 

specialpedagog. Att informanternas pedagogiska roller var olika såg jag som en möjlighet att få en både 

bredare förståelse av hur samarbetet kring affektsituationer ser ut samt hur det bör se ut utifrån 

pedagogernas perspektiv. Detta gav också möjligheten att få en bättre förståelse hur pedagoger ser på 

affektsituationer, vad de innebär och hur de uppstår. Då denna uppfattning kan påverka sättet man väljer 

att agera såg jag det som en viktig bit information att få. Informanterna arbetar även på två olika skolor 

(två från varje skola) vilket gav ytterligare möjlighet till bredare förståelse. 

 

I mitt mail presenterade jag mig själv samt min frågeställning. Jag var noggrann med att förklara mina 

intentioner att spela in intervjun med ljudupptagning med deras samtycke samt att tydliggöra deras 

möjligheter att när som helst dra sig ur om de så skulle önska av personliga skäl eller dylikt. Jag önskade 

45-50 minuter av deras tid för att genomföra intervjun och specificerade detta till sportlovsveckan (v.9, 

2016) samt v.10 varpå informanterna svarade med ett datum då de hade tid att delta. 

 

3.3	  Metodreflektion	  
 

En för mig stor fördel med intervjuer som kvalitativ metod i min uppsats har varit mötet mellan 

individer som metoden möjliggör. Att ha möjlighet att kunna föra ett kvalitativt samtal har enligt min 

uppfattning möjliggjort en djupare förståelse av det empiriska material som jag fått av samtliga 

intervjuer (Patel & Davidson, 2011, s.82). En nackdel vore att möjligheten fanns för informanterna att 

svara på ett sätt de trodde skulle vara ’’rätt’’ enligt mina föreställningar. Denna risk anser jag dock ha 

varit låg då ett samtal om vad jag tycker om frågorna jag ställde inte ägde rum innan vi startade 

intervjun, samt att jag undvek att ställa ledande frågor under intervjuns gång. Jag var noga med att 

följdfrågorna syftade till att utveckla svaren jag fick av informanterna och föra samtalet vidare, eller i 

syfte att föra samtalet tillbaka till ämnet för undersökningen. 

 

Målet med en kvalitativ metod är alltså att känna sig in i och förstå andras livsvärld inom ramarna av 

området som undersöks. Att förstå pedagogers livsvärldar i en diskurs om samarbetet kring 
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affektsituationer hjälper en alltså också att förstå vad pedagogerna anser behövs för att detta samarbete 

ska fungera (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s.118-119).  

 

Enligt Patel och Davidson (2011, s.106) är strävan efter validitet i en kvalitativ undersökning ej bunden 

till endast datainsamlingen. Den är istället något som genomsyrar hela undersökningen och 

forskningsprocessen samt hur forskaren lyckas ’’använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen’’. 

Jag har sedan tidigare erfarenhet av affektsituationer och samarbetet kring dessa. Den erfarenhet jag har 

från tiden då jag arbetade som elevassistent ger mig en stor förståelse för det empiriska material jag 

samlat ihop. Vidare har den metoden jag valt varit relevant för att avhandla mitt syfte och besvara mina 

frågeställningar då intervjuerna givit möjlighet att föra ett samtal med informanterna med bas i frågorna 

jag ställde under intervjuernas gång. För att öka studiens reliabilitet har jag strävat efter att samla och 

bearbeta materialet på ett noggrant och systematiskt sätt. Transkriberingen av intervjuerna har skett 

ordagrant. De har inte ändrats med punkteringar och andra tecken för att bilda meningar enligt ett 

akademiskt skriftspråk utan är alla skrivna i det talspråk som framfördes under intervjuerna.  

 

3.4	  Etiska	  hänsynstaganden	  
 

Inom forskning kan fyra etiska principer specificeras. Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa principer syftar till att ge normer för relationen 

mellan forskare och informatör och även till att hjälpa forskaren i planeringen av sitt arbete 

(Vetenskapsrådet, u.å, s.6).  

 

Informationskravet handlar om den information forskaren ger möjliga informanter då han/hon tar 

kontakt med dessa. Denna information innefattar forskningens syfte såväl som informanternas 

deltagande i sagd forskning, samt att detta deltagande naturligtvis är helt frivilligt och att deltagarna kan 

dra sig ur om de så önskar (Vetenskapsrådet, u.å, s.7). Detta krav har jag uppfyllt genom att delge denna 

information i det mail som var min första kontakt med mina informanter. Jag återgav sedan denna 

information vid intervjutillfällena som t.ex att åter informera om mina intentioner att via ljudupptagning 

spela in hela intervjun. 

 

Samtyckeskravet innebär, som vi snabbt förstår, samtycke från informanter. Det är de själva som avgör 

huruvida de deltar i forskarens undersökning samt under vilka villkor deltagandet sker. Deltagaren får 

inte pressas i sitt beslut. I anslutning till detta ska även deltagarna kunna avbryta sitt deltagande, utan 
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negativa följder (Vetenskapsrådet, u.å, s.9). Efter jag fått svar på mitt ursprungliga mail var det i 

informanternas händer att välja en tid då de själva kände att de hade gott om tid att delta i 

undersökningen. Tiderna jag fick av informanterna överlappade som tur var inte och jag kunde enkelt 

boka in intervjuerna. Jag valde att anlända tidigt till samtliga intervjuer för att ha gott om tid att hälsa 

och presentera mig förutsatt att de inte var upptagna. Intervjun började som nämnt ovan med att jag 

informerade om ljudupptagning och enligt detta samtyckeskrav även att det var upp till informanten att 

avgöra om denne ville fullfölja intervjun eller ej p.g.a obehag eller dylikt. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, syftar till att alla personliga uppgifter om deltagaren, samt 

personliga uppgifter som deltagaren tar upp, inte ska vara tillgängliga för andra än forskaren själv. 

Informanters och arbetsplatsers namn, samt namn på personer som kommer på tal i intervjun byts ut mot 

påhittade namn för att försäkra konfidentialitet och forskarens empiriska material förvaras säkert för att 

inte vara tillgängligt för obehöriga. (Vetenskapsrådet, u.å, s.12). Ljudupptagningarna från intervjuerna 

är sparade på dator och kommer efter uppsatsens godkännande (efter avslutad opponering) att raderas. 

För att undvika kopior har jag vid överföring från ljudupptagaren använt mig av en direktkopplad sladd 

och efter överföringen raderat ljudfilerna från inspelningsverktyget. Därtill är alla namn på personer, 

namn på skolor samt kommuner utbytta mot fiktiva namn för att undvika att informanternas 

arbetsplatser ska kunna upptäckas av en tredje part. 

 

Det fjärde kravet berör användandet av insamlad information. Enligt nyttjandekravet får insamlad 

information endast användas till forskningen i fråga och dess ändamål (Vetenskapsrådet, u.å, s.14). Som 

jag skrev i det ovanstående kravet om konfidentialitet raderas ljudupptagningar efter uppsatsens 

godkännande och avslut.  
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4 Resultat och Analys 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten och analysera det insamlade empiriska materialet. 

Resultaten kommer analyseras i löpande text i vilken jag behandlar svaren från informanterna i tre 

avsnitt; affektsituationer, ansvarstagande och samarbete.  

4.1	  Affektsituationer	  
 
Huvudteman i detta första avsnitt är de tre aspekter i synen på affektsituationer jag fann i samtliga 

intervjuer. Dessa är att: 1) Affektsituationer innefattar en kontrollbrist. Dels hos självkontrollen hos 

eleven i affekt men även hos pedagogernas kontroll över situationen. 2) Det går inte att planera inför en 

affektsituation. 3) Det råder i affektsituationer en brist på kommunikation mellan pedagoger och elev i 

affekt. 

 
Samtliga informanter anser att en affektsituation innebär en brist på kontroll. Dels en brist hos elevens 

kontroll över sig själv, sina känslor och agerande, men också en brist hos pedagogernas möjligheter att 

kontrollera situationen. Min första fråga under intervjutillfällena gällde just hur de, pedagogerna, 

uppfattar affektsituationer. Vad en affektsituation är för dem. Svaren jag fick antydde som jag skrivit 

ovan att en affektsituation förde med sig en kontrollbrist, dock kom denna brist på kontroll ur olika 

aspekter. Stefan menade att eleven var svår att nå vilket tydde på att en elevs bristande kontroll på sig 

själv, sina känslor samt brist i kommunikation resulterade i att pedagogerna också fick en mindre 

kontroll över situationen som uppstått. Eva menade att en riktig affektsituation för henne innebär en stor 

situation, med många aktörer som eskalerat till en punkt där kontrollen blir svår att återfå. Enligt henne 

kan en konflikt mellan två elever lätt involvera klasskamrater och sedan vidare till flera pedagoger, 

lärare och till slut hela klassen/barngruppen. Emma beskrev en affektsituation som en situation som inte 

är lugn. Vi kan i detta svar se en likhet med Sandras beskrivning i vilken hon menar att en 

affektsituation är något som bryter mönstret, bryter den bild av en situation eller stund på dagen som 

man har byggt upp. Något som alltså går mot ens föreställningar och därigenom bryter det lugn och den 

sinnesfrid som kan finnas i skoldagens rutiner och vanor. Vi kan även i denna tolkning av 

affektsituationer se en brist på kontroll hos såväl eleven i affekt som hos pedagogerna. Kontrollbristen 

och brytandet av mönster och sinnesfrid kan ses som en eskalering av situationen. Att den går från att 

vara lugn och så som man förväntat sig att den ska vara, till att något bryter mönstret och att 

pedagogernas kontroll över situationen oväntat börjar avta. Vidare eskalerar situationen till att en elev är 

i affekt. Pedagogerna behöver här återfå kontrollen för att kunna återställa lugnet som var innan 

eskaleringen och därefter lösa situationen. 
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I det sammanhanget menar Hejlskov (2014, s.61) att en elev i affekt själv behöver kontroll för att kunna 

lämna över den till pedagogen genom att följa dennes instruktioner. I sin affektutbrottsmodell (ibid. 

s.59) illustrerar Hejlskovs affektsituationers eskalering från ett vanligt vardags-stadie, vidare genom ett 

eskalerings-stadie vartefter affekten sedan träder in i ett kaos i vilket någon kontroll ej finns att hitta. 

Efter detta kaos-stadie träder affekten in i en deeskalering i vilken självkontrollen börjar återvända och 

sedan åter till det normala vardags-stadiet. Hejlskov betonar även att gränsen för inträdandet i kaos-

stadiet ligger olika högt eller lågt beroende på eleven. Vad vi kan dra för slutsats av modellen är att en 

elev i affekt, i ett kaos, behöver träda ut ur detta kaos för att återfå sin självkontroll och överhuvudtaget 

kunna överlämna denna kontroll till pedagogerna. 

 

En annan kännetecknande aspekt i affektsituationer som majoriteten av informanterna tog upp är att 

dessa situationer inte går att planera för.  

 

Det sker ju oftast som en blixt från klar himmel lite grann.. (Stefan, informant 1, Dalskolan) 

 

Stefans uttalande är väldigt tydligt. Helt plötsligt händer det något och man hinner inte reagera i tid för 

att förhindra affektsituationen som är på väg att bryta ut. Emma har en liknande uppfattning men hennes 

svar handlar snarare om den stora skillnaden på individer, elever, och att det därigenom inte exakt går 

att planera för hanterandet av en affektsituation. Detta, menar Emma, beror på att olika elever kräver 

olika handling från pedagoger. Enligt Arnér och Tellgren (2006, s.41-42) krävs det en kännedom om 

eleverna som individer, en kännedom om vilken miljö och samhällsklass de kommer ifrån, för att kunna 

förstå deras perspektiv. Arnér & Tellgren (2006, s.42) menar att skillnaden i barns agerande jämte 

vuxnas i konfliktsituationer är att de inte besitter den erfarenhet som vuxna gör. Vidare menar de att 

barns perspektiv inte är detsamma för alla barn, utan att pedagoger måste lära sig vad som skiljer olika 

barn åt för att kunna anpassa sina handlingar för att i sin tur kunna handla utifrån vad situationen kräver 

av dem. Att olika elever kräver olika ageranden ifrån pedagoger under perioder då eleverna är i affekt 

togs upp under min intervju med Emma. Att ha denna kunskap ses dock inte som ett direkt planerande 

av affektsituationer utan snarare som en förberedelse, en beredskap, inför affektsituationen om en sådan 

skulle inträffa. Jag tolkar det som att denna kunskap ses som en viktig sådan hos samtliga pedagoger då 

det möjliggör ett handlande utifrån kunskap och rutin snarare än ett helt improviserad handlande som 

inte nödvändigtvis fungerar till fullo. 
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Tillsammans med dessa två teman vi nu behandlat, kontrollbrist i och omöjligheten att planera 

affektsituationer, var också brist på kommunikation en viktig beståndsdel i affektsituationer tyckte 

informanterna. Stefan sade, som jag tog upp i stycket om kontroll och kontrollbrist, att en elev i affekt 

kan vara svår att nå fram till. Detta kan ses som en brist i kommunikation från pedagog till elev och vice 

versa, men även i kommunikation mellan eleven i affekt och elever som kan vara inblandade i 

affektsituationen eller konflikten som kanske triggade den. Vidare påpekar Stefan såväl som Emma att 

då kommunikationen inte fungerar kan det vara bra att bytas av utav en kollega. Med detta menas att en 

annan pedagog tar över arbetet med eleven i affekt och man själv lägger sin fokus på t.ex resterande i 

barngruppen. Stefan menar att detta kan göras för att kollegor kan ha olika relationer till elever. En 

kollega kan ha en större lugnande effekt på eleven i affekt än vad han själv har, vilket kan öppna upp 

vägar för kommunikation då dessa begränsats. Emma tar upp att ett snedsteg i affektsituationen, eller en 

felaktig handling innan den bröt ut, kan ha gjort att utvecklingen av situationen gått i en icke önskvärd 

riktning och det i sådana tillfällen är bra att bytas av. Nordahl et. al (2007, s.208) tar upp att goda 

relationer mellan pedagog och elev är av hög vikt när det gäller att etablera en kommunikation. 

Måhända kan alla involverade pedagoger ha en god relation till eleven i affekt men detta är något som 

temporärt kan lida p.g.a kommunikationsbrist eller snedsteg i hanterandet av en affektsituation och vi 

kan därmed se vikten av att kunna bytas av utav en kollega vars relation till eleven i situationen 

fortfarande är god. 

 

Några grundläggande aspekter vi kan samla ihop i detta avsnitt av analysen är att kontroll och 

kommunikation är av stor vikt. Likaså relationen mellan pedagog och eleven i affekt, att kunna se saker 

ut barnets perspektiv.  

 

4.2	  Ansvarstagande	  
 
Detta avsnitt utgår ifrån de huvudteman jag i mitt empiriska material fann om pedagogernas syn på sitt 

ansvar under affektsituationer. Dessa huvudteman var att 1) tillhandahålla en lugn miljö så att eleven i 

affekt kan hantera sitt känslomässiga tillstånd (se Hejlskov, 2014, s.59) och återfå sin självkontroll. 2) 

att som pedagog avgöra om man själv behöver hjälp för att hantera situationen och 3) att se vad eleven i 

affekt har för behov. 

 
Informanterna har alla uttryckt sitt ansvar gentemot elever i affektsituationen och inte minst till eleven i 

affekt. Vad Stefan ser som sitt viktigaste ansvar i en affektsituation är att se till att eleven i affekt inte 

skadar sig själv eller andra. När jag frågar honom om denna ansvarskänsla är annorlunda om eleven i 
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affekt kommer från en annan avdelning på skolan svarar han nej. Är han närmast ser han sig som 

huvudansvarig men han menar dock också att detta ansvar kan vara temporärt om någon lämpligare, t.ex 

en pedagog från elevens avdelning, skulle ingripa i efterhand. Vi ser här en koppling till ovanstående 

avsnitt där vi behandlade att ett byte av ansvarsområde bland pedagoger i en affektsituation kan vara 

gynnsamt för kommunikationen mellan elev och pedagog såväl som mellan elev och elev. Vid byte av 

ansvarsområde menas inte att ens deltagande i affektsituationens hantering tar slut utan att man bidrar på 

annat håll. Eva uttrycker detta då hon berättar att i en affektsituation som involverar fler elever, t.ex två 

eller flera elever i konflikt med varandra, brukar kollegorna sära på eleverna. Detta kan alltså innebära 

att den pedagog som är bäst lämpad att hjälpa eleven i affekt gör det, medan den andre tar hand om 

resterande involverade där kommunikationen och kontrollen kanske finns närmare till hands. Vad detta 

resulterar i är dels att en lugn miljö kan etableras för att eleven i affekt lättare ska kunna återvända till 

sitt vardags-stadie (se Hejlskov, 2014, s.59) samt även att resterande elever kan bidra med sin version av 

vad som hänt, vilket sedan ger pedagogerna en god grund från vilken man kan lösa konflikten. 

 

Att skapa ett lugn för eleven i affekt ser också Emma som en del av sitt ansvar. Att skapa ett lugn och 

hålla lugnt ser hon som en förutsättning för att kunna läsa av vad elevens behov är, om hon själv 

behöver hjälp att hantera situationen eller om hennes eget ingripande räcker för att eleven inte ska skada 

sig själv eller någon annan. Emma understryker att det är viktigt att läsa av situationen i sin helhet, och 

sedan snabbt handla utifrån vad man kommer fram till. Liknande svar ger hon då jag frågar om hennes 

ansvar ser annorlunda ut om eleven i fråga kommer från en annan avdelning. Det gäller enligt henne 

även då att läsa av situationen och se vad hon kan göra. Ansvaret faller från början på den pedagog som 

är först på plats, menar hon. Är en kollega, en elevassistent ger hon som exempel, först på plats gäller 

det att se om hon kan hjälpa till. Emma tar också upp ett exempel om att något gått fel i 

kommunikationen mellan hennes kollega och eleven. I sådant fall menar hon att det är bättre att bytas av 

så att någon som inte sett vad som hänt kan fråga eleven om detta. Detta på grund av att en negativ 

stämning lätt byggs upp om samma pedagog gång på gång frågar eleven vad som hänt. Allt detta menar 

Emma kan bidra till att skapa det eftertraktade lugnet runt eleven i affekt. Vi kan därmed dra slutsatsen 

att elevens behov, vilket av informanternas uppfattningar att döma, är en lugn miljö i vilken eleven kan 

bearbeta sin ilska och till slut komma ut ur sitt affekttillstånd.  

 

Vikten av att analysera en situation tas även upp av Nordahl et. al (2007, s.258) där författarna även tar 

upp vikten av att kontrollera sina egna reaktioner och känslor. De menar att ogenomtänkt och impulsivt 

agerande från en vuxen kan förvärra den redan besvärliga situationen. Detta stämmer även överens med 

den metod Hejlskov (2014, s.71-72) presenterar om lågaffektivt bemötande vilket handlar om att vi 
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påverkas av andras känslor. D.v.s att pedagogers bemötande, om detta är hårt och bestämt och fyllt av 

krav på eleven i affekt, endast triggar elevens känslomässiga tillstånd ytterligare och därmed endast gör 

en lösning svårare att komma fram till. Stefan är tydlig med att belysa detta lågaffektiva bemötande. För 

honom är det mycket viktigt att man kan hantera sina egna känslor oavsett en elevs ilska mot andra eller 

mot en själv. Precis som jag skrivit ovan menar han att höjd röst, skrik och krav endast förvärrar en 

redan besvärlig situation som man kanske sedan därför inte kan lösa. 

 

Sandra som är specialpedagog har en något annorlunda syn på sitt ansvar i affektsituationer. I och med 

att hennes yrkesroll är annorlunda i jämförelse med de andra informanterna som är pedagoger vars 

arbete sker i barngruppen hela dagen ser hon affektsituationer ur ett annat perspektiv. Hon säger att 

hennes första ansvar om hon kommer in i en affektsituation, då hon inte arbetar i barngrupp är hon 

sällan närvarande när en sådan uppstår, är att se till alla inblandades behov.  

 

Vi kan nu alltså komma fram till att förmågan att kunna se vad elever behöver är en betydelsefull del av 

pedagogernas ansvar i affektsituationer. Johansson (2003, s.44) skriver om teorin om livsvärlden inom 

fenomenologin och menar där att barns uppfattning om situationer tar sig uttryck i deras agerande, deras 

språkliga såväl som fysiska uttryck. Utifrån detta menar hon att vi kan försöka förstå barns avsikter och 

erfarenheter av fenomenet (affektsituationen) i fråga. Detta ser vi också i pedagogernas agerande i 

affektsituationer då de läser av situationen och en elevs affekttillstånd, och genom detta kommer fram 

till elevens behov i situationen för att komma fram de förutsättningar situationen kräver för att kunna 

lösas. 

 

Att skapa en lugn miljö och tillhandahålla andra förutsättningar för att en elev i affekt ska kunna lugna 

sig verkar vara en kärna i pedagogernas ansvar. Att skapa en säkerhet i vilken barn inte far illa och se till 

alla inblandades behov, vuxna som barn. Att göra det som behövs där man kan och att ingripa där man 

behövs. Detta kräver en förmåga att kunna läsa av en situation och avgöra vad som behöver göras, vad 

eleven i affekt behöver och vad andra inblandade behöver. Man måste kunna se situationen utifrån 

barnets perspektiv, se vad som hände ur samma synvinkel som den elev som är i centrum för 

situationen. 

4.3	  Samarbete	  
 
Huvudteman i detta avsnitt är förandet av en kontinuerlig diskussion i syfte att pedagogerna ska vara 

någorlunda förberedda då en affektsituation uppstår samt att i affektsituationer dela på ansvaret. En 
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kontinuerlig diskussion om affektsituationer i vilken pedagoger med varandra kan dela med sig av 

erfarenheter möjliggör en ökad kunskap om både affektsituationer och elever som tenderar att gå i 

affekt. Delandet av ansvarstagandet innebär ett samarbete i vilket pedagoger kan lägga fokus på olika 

aspekter i affektsituationen för att underlätta att en lösning på situationen uppnås. 

 
Även när vi kommer in på pedagogernas samarbete i affektsituationer uttrycker informanterna att 

elevers behov är av stor vikt. Med andra ord ser vi att ett samarbete med barns bästa i fokus är något 

som eftersträvas. Stefan tar även här upp att det är viktigt att en pedagog med bra relation till, och som 

känner eleven, är bäst lämpad till att ta hand om sagd elev i affektsituationer. Samarbetet här innebär 

alltså att ansvaret delas på, som vi berört i rubriken ovan. En annan aspekt i pedagogers samrbete kring 

affektsituationer menar Stefan är att föra en kontinuerlig diskussion om agerandet under dessa 

situationer samt om elever som har en större tendens att gå i affekt. Detta menar han hjälper en att 

snabbare kunna analysera en situation med hjälp av den kunskap man har och får av kollegor. 

Tillsammans med denna kontinuerliga diskussion tar Stefan även upp fortbildning och möten på vilka de 

går djupare in i diskussionerna. Vad vi kan se att detta leder till är, som ett av kraven för att lyckas med 

ett kollegialt samarbete (Nordahl et. al, 2003, s.177), att alla i arbetslaget såväl som i skolans 

personalstyrka får en större förståelse för målet man tillsammans ska arbeta mot samt förståelse för vad 

målet i sig är. Dessa diskussioner var även något som resterande informanter nämnde under intervjuerna 

vilket därmed visar oss att detta för pedagogerna är en viktig del i det samarbete de är en del av. 

Diskussioner kan vi även se som en förberedelse inför affektsituationer då delandet av kunskap och 

utvecklandet av kunskap utifrån pedagogernas erfarenheter ökar beredskapen då en affektsituation 

bryter ut. 

 

Det viktigaste samarbetet kring affektsituationer är det arbete som sker i förebyggande syfte tycker Eva, 

informant 2. Hon tar upp hennes uppfattning av fritidspersonalens roll i klassrummet vilket för henne 

innebär att vara en lugnande faktor. De känner eleverna och vet vilka som behöver extra omsorg, 

uppmuntran och beröm. Detta gör att läraren i klassrummet kan fokusera på undervisningen i stort och 

de elever som behöver något utöver det ligger i fritidspersonalens fokus. För Eva är ett mål med detta 

samarbete och delande av ansvar att det för alla elever ska finnas en trygghet i klassrummet, att det är i 

den miljön man som elev ska vara trygg att genomföra sitt skolarbete. Hon är i sitt arbete noga med att 

inte vara en ’’extralärare’’. Är hon med en elev utanför klassrummet är det för att detta behövs för andra 

skäl än hjälp med skolarbetet. Här ser vi ett samarbete mellan fritidspersonal och klasslärare med mål att 

skapa en trygg och lugn miljö i vilken alla barn kan känna sig trygga vilket vi kommit fram till är en 

viktig del i affektsituationers lösning. Vi ser därmed att en lugnande miljö även är en viktig del i det 
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förebyggande arbete som pedagoger samarbeta för att fullfölja. Det effektivaste sättet att hantera 

affektsituationer enligt Eva är att förebygga att de uppstår genom att tillhandahålla den eftersökta lugna 

miljön hela tiden. Detta alltså genom att med sin kunskap om elever som individer och utifrån elevers 

perspektiv se till deras behov och tillhandahålla en lugn och trygg miljö. Johansson (2003, s.44) nämner 

att ett krav för möjliggörandet av perspektivbyten är en fysisk och psykisk närhet till barnen. Johansson 

förklarar detta som att se det barnet ser och vara kroppsligt nära. Det kan innebära en hand på axeln och 

ögonkontakt. En fysisk och psykisk bekräftelse som säger att man som pedagog finns där och förstår, tar 

till sig barns uttryck och tar del i deras livsvärld. I samarbetet som Eva berättar om får vi uppfattningen 

om att det är denna närhet fritidspersonalen har, och får möjlighet att bibehålla, när de kan sätta sin fulla 

fokus i klassrummet till eleverna och deras behov. 

 

Vidare i fråga om vikten av samarbete mellan pedagogerna tar Eva även upp överlämningar av eleven 

från förskoleklass till årskurs 1. Jag uppfattar detta som ett förtydligande på att förskoleklassen lämnar 

över sina elever till lågstadiet, istället för att eleverna helt enkelt slutar i förskoleklass och börjar i 

årskurs 1. Den del i dessa överlämningar som Eva tar upp är informationen om eleverna som 

tillhandahålls av förskollärarna. Denna information är t.ex vänskapskretsar och intressen som i sin tur 

utgör effektiva grundpelare i arbetet mot att skapa en miljö i vilken varje enskild elev kan känna sig 

trygg. Eva menar att detta också gör det möjligt att utgå ifrån en viss elev när det handlar om att 

förebygga affektsituationer. Det innebär en kunskap om vad som får en särskild elev att bli osäker, 

stressad och upprörd m.m vilket enkelt leder till ett affektutbrott. Denna kunskap låter pedagogerna att 

kringgå dessa triggande faktorer och planera vardagen på ett sätt som inte innefattar dessa för eleven 

obehagliga moment. 

 

Det är ju dumt att utsätta ett barn för att ställa upp sig på kö tjugo gånger om dan om det är det 

värsta den vet. Det är ju ingenting man MÅSTE kunna.. (Eva, informant 2, Dalskolan) 

 

Detta citat ur min intervju med Eva belyser den vikt hon lägger på planerandet och agerandet utifrån 

eleven och dennes perspektiv, erfarenheter och behov. Arnér och Tellgren (2006, s.33) skriver att en 

definition av begreppet barnperspektiv handlar om hur världen ser ut ur barns synvinkel. Upplever alltså 

en elev att stå i kö som något väldigt jobbigt, kanske något som är fyllt av krav utan egentlig mening, 

menar Eva att tvinga denna elev till att dag ut och dag in ställa upp i en kö för att gå till matsalen är 

kontraproduktivt i det förebyggande arbetet och i att skapa den trygga och lugna miljö de strävar efter. 
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Emma, informant 3, anser att en fördel Höjdskolan har då det handlar om pedagogernas samarbete är att 

skolan är relativt liten. Pedagogerna har en nära arbetsrelation till alla sina kollegor och detta visade sig 

tydligt i ett exempel Emma tog upp från dagen innan. Under sportlovet, då intervjun hölls, skulle årskurs 

2 och 3 grilla korv tillsammans med särskoleklassen i en närbelägen lekpark. Särskolan hade under 

denna lovdag endast en elev, Axel, på avdelningen och han hade under dagen haft det ganska jobbigt. 

Humöret hade gått upp och ner men mitt i dessa humörsvängningar hade han ändå haft i fokus att få 

grilla korv på eftermiddagen. Vad pedagogerna här bestämde sig för att göra var att ÅK2 och 3 gick i 

förväg och började grilla korv, varpå de ringde till särskolan då korven lades på gallret. Kollegorna i 

särskolan gick sedan tillsammans med sin elev till parken där han fick äta den grillade korven han 

längtat efter hela dagen, vartefter de sedan gick tillbaks till skolan för att förebygga att en affektsituation 

uppstod bland allt spring som försiggick bland de andra barnen.  

 

Hejlskov (2014, s.27) tar upp ett antal överväganden han anser vara aktuella vad det gäller hur höga 

förväntningar man har på elever som pedagog. Ett av dessa överväganden handlar om elevens sociala 

förmågor som att beräkna andras agerande, känslor och tankar. Han menar att vissa elever har svårt att 

se sin egen roll i det som går fel, samt att sätta sig in i hur andra upplever situationer. Dessa elever har 

ofta svårt att bedöma andras avsikter och detta kan därmed resultera i att en situation missförstås vilket i 

sin tur leder till att eleven kan gå i affekt. Särskilt om eleven, som i exemplet med Axel, redan har en 

svår dag emotionellt. I exemplet som Emma gav ser vi att pedagogerna i sitt samarbete tog i beaktning 

Axels sociala svårigheter i anslutning till hans svårigheter han haft under dagen. Denna kunskap, 

tillsammans med vetskapen om Axels förväntningar och önskemål om korvgrillningen, gjorde att 

pedagogerna kunde samarbeta för att förebygga en affektsituation men ändå uppfylla Axels önskan om 

att få grilla korv. 

 

Sandra, informant 4, som är specialpedagog har ett mer övergripande perspektiv och en annorlunda roll i 

samarbetet kring affektsituationer. Hon berättar att hennes uppgift är att handleda i såväl förhand som 

efterhand, vilket innebär att dels hjälpa pedagoger utvärdera sitt handlande för att se vad som kanske 

kan göras annorlunda i framtiden. Hon berättar också att hon har regelbundna möten med assistenterna 

på Höjdskolan samt möten med resterande pedagoger när dessa behövs. På detta sätt är Sandra delaktig i 

allt samarbete som sker kring affektsituationer på skolan såväl som kunnig om behoven hos de elever 

som tenderar att ingå i affektsituationer. I anslutning till Sandras delaktighet i handledningen av 

pedagoger på skolan tar hon även upp att mottagligheten för kritik, tips och för handledningen i sig är 

viktig för att detta samarbete ska kunna ske. Hon menar alltså att ett öppet sinne för förslag och idéer 
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från andra än en själv är något som är viktigt hos var och en i personalstyrkan för att diskussioner ska 

kunna föras och kunskap därigenom ska kunna utvecklas.  

 

Under intervjun med Sandra gick vi in på om hon ser att förutsättningar för att lösa affektsituationer 

finns i det samarbete som pedagogerna på skolan har. På detta svarar hon att i ett gott samarbete finns 

också förutsättningarna för att lösa situationen. Med förutsättningar syftas här återigen på att ett lugn 

skapas som ger eleven i affekt möjlighet att bearbeta sin affekt och återfå sin självkontroll. Sandra 

berättar att vissa elever är i särskilt behov av att komma undan och få vara ifred och att dessa elever har 

kommit överens med en pedagog om en lugn plats dit de kan gå för att få en lugn stund. Viktigt i dessa 

överenskommelser är att platsen i fråga endast är känd för just den eleven och pedagogen. 

Överenskommelsen är dock något som resterande pedagoger också är medvetna om. Vad vi kan se att 

denna överenskommelse gör är att eleven blir delaktig i såväl förebyggandet som lösandet av 

affektsituationer i vilka eleven i fråga är inblandad. Vi ser också ett samarbete mellan pedagog och elev 

vilket ger eleven vidare möjlighet att uttrycka sina behov och ta eget ansvar. Hejlskov (2014, s.125) 

nämner att ett bra sätt att lugna en elev efter en konflikt är att tillhandahålla möjligheter för eleven att 

dra sig undan och få vara för sig själv. Han uttrycker även vikten av en god relation mellan pedagog och 

elev och min uppfattning är att lösningen med en hemlig plats såväl bidrar till denna relation såväl som 

bibehåller den. Också Emma, informant 3, tar upp den hemliga platsen som en åtgärd. Hon berättar att 

det är en trygghet för såväl eleven som för henne själv att veta att denna plats finns och att platsen 

fungerar som en fristad för eleven när han/hon är i behov av en. Allt hon som pedagog gör när eleven 

har gått dit är att berätta att hon vet att eleven är där och att när eleven är redo finns hon i närheten för 

att prata om vad som hänt. Denna lösning följer det tema om att se till elevers behov och att 

tillhandahålla en lugn miljö som gjort sig synlig i samtliga intervjuer. 

 

5 Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur pedagoger ser på samarbetet kring affektsituationer 

samt hur de ser på affektsituationer i sig. Vad som är viktigt i pedagogers samarbete och vad deras 

uppgift är samt vad som krävs för att denna uppgift ska kunna genomföras. För att komma fram till svar 

på dessa frågor har jag intervjuat fyra informanter, alla pedagoger, från två skolor i norra Stockholm. 

Min analysingång har under bearbetningen av detta insamlade material varit begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv. 
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I det första avsnittet i analysen var mitt mål att förstå hur pedagoger ser på affektsituationer och vad som 

för dem kännetecknar en affektsituation. Vad jag fann i analysen av materialet var att en affektsituation 

för informanterna innebar en brist på kontroll, dels hos eleven själv men också hos pedagogernas 

kontroll över situationen. Andra aspekter var att affektsituationerna inte är planerbara, det går alltså inte 

att planera inför en affektsituation utan man kan bara vara förberedd, samt att det i situationerna råder en 

brist på kommunikation mellan pedagog och elev. Här såg jag också en koppling mellan dessa tre 

aspekter då ett innehavande av kontroll ofta kräver någon form av planering samt en fungerande 

kommunikation. Vidare kunde jag då även fastställa att en strävan att återfå denna kontroll, elevens 

självkontroll samt pedagogernas kontroll över situationen, skapas när en affektsituation bryter ut. 

Majoriteten av informanterna menade att en affektsituation är en situation som inte är lugn, inte 

harmonisk. Strävan att återfå kontrollen är då även en strävan efter att skapa ett lugn, vilket jag också 

såg att informanterna såg som en förutsättning för att kunna lösa en affektsituation. Jag ser därför att 

kontrollen och lugnet går hand i hand. Kontroll över situationen krävs för att pedagogerna ska kunna 

skapa en lugn miljö i vilken eleven i affekt kan återfå sin självkontroll.  

 

Analysens andra avsnitt behandlade pedagogernas syn på sitt ansvar i affektsituationer. Huvudaspekter 

inom deras syn på ansvar var att skapa lugn samt att läsa av situationen. Det sistnämnda i syfte att 

avgöra vad de själva som pedagoger behöver och vad eleven i affekt behöver. I avsnittet lyfte jag fram 

att pedagogerna kände ett ansvar gentemot elever inblandade i en affektsituation och inte minst 

gentemot eleven i affekt. Att se till behovet hos eleven i affekt lyftes fram som en stor del i detta ansvar. 

Detta innefattade att se till att eleven tillhandahålls en lugn miljö för att komma ur sitt affekttillstånd. 

För att detta ska bli möjligt är min uppfattning att pedagoger behöver dela på ansvaret, göra vad man 

kan, där man kan. Att den pedagog som har en bättre relation till eleven i affekt lägger sin fokus hos den 

eleven, medan andra kollegor lägger sin fokus på resterande i barngruppen togs upp som exempel på 

detta delade ansvarstagande. Min egna reflektion av det som lyftes fram i analysen är att pedagogerna 

känner ett ansvar gentemot inblandade elever i en affektsituation. Ett ansvar att se till deras behov, 

förhindra att de tar skada eller skadar någon annan och att vara en lugnande faktor i det affekttillstånd de 

befinner sig i. 

 
Det tredje avsnittet i min analys tog upp hur pedagogerna ser på samarbetet kring affektsituationer. Att 

föra en kontinuerlig diskussion om handlande i affektsituationer var något som var av stor vikt. Dels att 

diskutera enskilda elever som har tendenser att gå i affekt men även att föra en diskussion om 

pedagogernas samarbete i dessa situationer, deras ansvar, delande av erfarenheter och tankar. Dessa 

kontinuerliga diskussioner, på arbetslagsmöten t.ex, sågs av informanterna som ett verktyg för att vara 
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förberedda och snabbt kunna avgöra hur deras handlande i en affektsituation skulle gå till. Ett spridande 

av kunskap och erfarenheter om tidigare situationer möjliggör för pedagoger att känna till elever som de 

inte har mycket kontakt med såväl som dessa elevers behov i affektsituationer. Att en pedagog har liten 

kunskap om och kontakt med vissa elever kan bero på att dessa elever hör till en annan avdelning på 

skolan. Här såg jag då att diskussionerna inte bara var ett samarbete inom arbetslag utan också mellan 

avdelningar och inom kollegiet i stort.  

 

 

5.1	  Vidare	  forskning	  
 
Vad jag i denna studie undersökt är pedagogers samarbete i affektsituationer. Att forska vidare inom 

detta område skulle för mig vara att fördjupa mig i det förebyggande arbetet som sker. Om än inte 

genom studier så genom mitt kommande arbete som fritidslärare. 
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