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20 februari
Introduktion 
All personal

24 februari
Utbildning/

Handledning 
EHT + rektor

24 mars
Utbildning/

Handledning 
EHT + rektor

3 april
Fördjupning 
All personal

7 april
Utbildning/

Handledning 
EHT + rektor

5 maj
Utbildning/

Handledning 
EHT + rektor

Innehåll Förra gången

Problemskapande beteende
Tre pedagogiska principer för ett 
lågaffektivt bemötande
Tre metoder för att förebygga och 
hantera problembeteende

Idag

Repetition
Fördjupning
-Ytterligare verktyg/tankemodeller för att närma 
sig och verka i problemsituationer

FIKA
Två diskussions- och analysövningar

Repetition - Vad är problemskapande 
beteende?

- Problemskapande beteende är ett 
beteende som leder till problem.
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Vems är problemet?

De beteenden som leder till problem för 
skolan är sällan elevens problem utan snarare 
elevens lösning
Inte elevens ansvar att lösa skolans problem

Repetition - Vad är problemskapande 
beteende?

- Människor som kan 
uppföra sig gör det!

Ross W. Greene

Repetition - Vad är problemskapande 
beteende?

Repetition - Tre pedagogiska principer 
för ett lågaffektivt bemötande

1. Ansvarsprincipen
2. Kontrollprincipen
3. Principen om affektsmitta

Repetition - Ansvarsprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Genom att fokusera på vad jag kan påverka 
ökar min möjlighet att förändra situationen 
samtidigt som frustration och 
problembeteende minskar. 

Repetition - Kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Vår uppgift är att hjälpa eleven behålla eller 
återfå självkontrollen. Ofta måste vi frigöra oss 
från vår vanliga reaktion för att inte öka 
stressen.
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Repetition - Självkontrollmodellen

Kaos
Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deeskalering Vardag

A
ffe

kt
in

te
nt

si
te

t

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Repetition - Kontrollprincipen

Vägra, ljuga, skapa 
avstånd, hota 
självskada

Kaosbeteende

Repetition - Kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Vår uppgift är att hjälpa eleven behålla eller 
återfå självkontrollen. Ofta måste vi frigöra oss 
från vår vanliga reaktion för att inte öka 
stressen.

Repetition - Affektsmitta

Vad innebär detta för mig som personal?
Vi påverkas av och påverkar andras affekter.
Elever som uppvisar beteendeproblem har ofta 
sämre möjlighet att observera och påverka sina 
egna affekter än vad vi har.
Därför är det viktigt att vara uppmärksam på 
egna affekter och bibehålla lugn för att öka 
chansen att situationen skall präglas av lugn. 

Vi som personal måste ta ansvar för att 
personen vi arbetar med inte ska förlora sin 
självkontroll.
En bra utgångspunkt för att eleven ska behålla 
sin självkontroll är att vi har en trygg och lugn 
kontroll över vår egen affekt.

Sammanfattning av lågaffektiva principer
Repetition - Tre metoder för att 
minska problembeteende

1. Avledning
2. Affektreglering
3. Kravanpassning
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Repetition - Metod 1: Avledning

Enkla avledningar
Kraftiga avledningar

Repetition - Metod 2: Affektreglering 

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö

Repetition - Metod 3: Kravanpassning

Öka begripligheten
Släppa överkrav –
reaktivt/proaktivt

Repetition - Metod 3: Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
§ Göra saker tillsammans. 
§ Förbättra överblicken av situationen
§ Introducera ett krav just när något annat är 

färdigt. 
§ Skapa en så kallad prompt. 
§ Skapa en känsla av delaktighet. 

Repetition - Sammanfattning av 
lågaffektiva metoder

Vid kaos är det centrala att personen återfår sin 
självkontroll
Vi måste anpassa kraven så att det matchar med 
elevens förmågor, annars kommer problemet kvarstå
Misslyckanden kräver utvärdering

Fördjupning

Många problem kräver många lösningar
Vems är problemet?
Vad håller vi på med?
Droppen som fick stressbägaren att rinna över
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Många problem kräver många lösningar

25 26

Vad håller vi på med?

Förändra

Utvärdera

Hantera

27

Vad håller vi på med?
Avledning
Affektreglering
Kravanpassning
Affektsmitta
Delaktighet
Kompensera

Hantera

28

Vad håller vi på med?
Registrera - se 
mönster
Analysera – hitta 
ingångar
Levla lärmiljön –
hjälper till att hitta
Handledning
Kollegialt utbyte

Utvärdera

29

Vad håller vi på med?
Färdighetsträna
Specialpedagogiska 
insatser
CPS, MI
Stödstrukturer
Kravanpassa

Förändra

30

Vad håller vi på med?

Förändra

Utvärdera

Hantera
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Stressmodellen Stressmodellen
KAOS

Varningssignaler

St
re

ss
ni

vå

Sömnsvårigheter

Stökig morgon hemma 

Oro för prov

Glömt gympakläder

Upplevd orättvisa

FIKA!
Förebygga och hantera 
beteendeproblem

Övningsuppgift 1
Övningsuppgift II

Uppgift 1
Elev som har svårt vid aktiviteter 
utanför skolan

Blir ofta väldigt orolig. 

Brukar vägra att delta. 
Vill inte kliva i/ur bussen. 

Svårt för föräldrarna att få hen till 
skolan sådana dagar. 
Blir ibland arg och slåss vid sådana 
tillfällen. 

Friluftsdagen
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Stå fast vid kraven utan anpassning
”Det här ska man klara!”

Släppa kraven
”Eleven blir alltid så jobbig, det funkar ändå 
inte, bättre att hen stannar hemma”

Anpassa kraven
”Vad kan vi göra för att öka elevens chanser 
att klara situationen?”

Förhållningssätt
Klara avvikelser från rutiner

Så här brukar det inte vara på 
morgonen/lunchen/rasten
Jag hatar att åka buss, tänk om jag 
blir åksjuk.

Krav

Överblicka en ny situation
Hur länge håller vi på? 
Hur gör jag när jag ska gå på toa? 

Kommer jag att veta var jag ska när 
jag kommer fram?
Vad händer om jag kommer bort?

Kommer min lärare att vara där?

Kommer jag att hinna hem till 
bussen? 

Krav
Stå ut med att prova saker 
som man inte är van vid/gillar

Det är läskigt med liften. 
Jag får ont i fötterna av pjäxor. 
Mina glasögon skaver när jag har 
hjälmen på. 

Kommer de andra skratta om jag inte 
vet hur jag ska göra?

Krav

Kravanpassning
Klara avvikelser från rutiner

Förbereda, prata igenom dagen 
diskutera svåra moment.
Kanske åka och kolla i förväg?

Använd ett schema för att skapa 
överblick

Bildstöd kan öka tryggheten
Identifiera särskilda svårigheter, i det 
här fallet åksjuka, reservera ett säte 
längst fram
Kanske någon som har extra ansvar 
att möta upp direkt på morgonen

Kravanpassning
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Överblicka en ny situation
Tydligt schema över dagens olika 
moment
Tydliga instruktioner, gärna 
illustrerade
Extra stöd vid övergångar mellan 
aktiviteter under dagen

En genomförbar plan om något blir 
för svårt

Kravanpassning
Stå ut med att prova saker 
som man inte är van vid/gillar

Lite extra hjälp i liften

Anpassa aktiviteterna
Justeringar i hur länge man håller på

Provköra skidglasögonen 

Kravanpassning

Hur kan vi kravanpassa för Ville?

Börja med att hitta krockar mellan krav och 
förmågor. (ex. Förstå förutsättningar och 
regler i lekar)
Diskutera hur ni kan kravanpassa för att öka 
Villes möjlighet att klara av situationen.

Att diskutera efter filmen
1. Vad har personerna i filmen för olika problem de vill 

lösa i situationen?
2. Var lägger personerna i filmen ansvar?
3. Vad gjorde de olika personerna i filmen som var bra?
4. Vad gjorde personerna i filmen som var mindre bra?
5. Vad skulle man kunna göra för att förebygga 

situationen?
6. Vad skulle man kunna gjort för att bättre hantera 

situationen?

Läs mer

48

anton@rovasjogren.se erik@rovasjogren.se


