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Rova & Sjögren
Bråk, konflikter, problemskapande beteende,
gränser och regler. Vad göra?
Lågaffektivt bemötande förhållningssätt

Rova & Sjögren
Sexualitet, sexuell hälsa och sexuell ohälsa. Vad
göra? Vad säga? Hur arbetar vi med dessa frågor?
Tillsammans med distriktssköterska.
Skript, kultur, sexologi/andrologi.

Rova & Sjögren
Trauma, nedstämdhet, uppgivenhet. Vad göra?
Hur jobba med en läkande miljö?
Traumamedveten omsorg

Rova & Sjögren
Självmordsnära ungdomar. Vad göra? Hur förhålla
sig?
Modern suicidprevention och
krisbemötande
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Böcker

Innehåll idag
8.30 – 10.00

Lågaffektivt bemötande
- Tre principer
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 11.30 Lågaffektivt bemötande
- Tre verktygslådor
11.30 – 12.30 Suicidprevention
- Teori och förhållningssätt

Åhörarkopior

www.pedagogisk psykologi.se/material/

Vad är lågaffektivt bemötande?

- Ett synsätt, med metoder som är
utvecklade för att hantera problemskapande
beteende på ett etiskt försvarbart sätt.

Lågaffektivt bemötande
Syfte idag:

Få en tydligt bild av förhållningssättet. Ta del
av tre principer för att arbeta lågaffektivt.
Diskussioner med egna exempel. Förståelse
för och exempel på metoder för att hantera
problemskapande beteende. Sortera
metoderna i tre verktygslådor.

Vad är problemskapande beteende?

- Problemskapande beteende är ett
beteende som leder till problem.
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Vad är problemskapande beteende?

- Människor som kan
uppföra sig gör det!
Ross W. Greene

Vad är problemskapande beteende?

Människor som vill
uppföra sig gör det!

Människor som kan
uppföra sig gör det!

Motivation blir centralt
Stor risk för uppgivenhet

Outvecklade färdigheter,
svårigheter.
Utforskande

Personal erbjuder mindre hjälp

Personal erbjuder mer hjälp

Tuffare att skilja person från
beteende. Pessimism.

Lättare att skilja person från
beteende. Optimism.

Vad är problemskapande beteende?
Människor som ofta hamnar i situationer
som leder till problembeteende har ofta
svårigheter med:
Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Adaptiva strategier
Flexibilitet
Sociala färdigheter

Hur jobbar man lågaffektivt?
Förebygga

Hantera

Etik
Förståelse

Hur jobbar man lågaffektivt?
Vi använder metoder som bygger tillit
När är det försvarbart att inskränka på
självbestämmande?
Undvikande av fara
Omsorg
Öka faktiskt självbestämmande

Alla har rätt att säga nej!
Pedagogisk uppgift få ett ja.
Inte kravlöst utan krav som funkar!
18
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Tre pedagogiska principer för ett
lågaffektivt bemötande

1. Ansvarsprincipen
2. Kontrollprincipen
3. Principen om affektsmitta

Princip 1: Ansvarsprincipen
Den som tar ansvar kan påverka!
Att fokusera på det man kan påverka minskar
upplevd maktlöshet
Minskad upplevd maktlöshet minskar risken för
negativ interaktion mellan personal och elever
(och andra)

Princip 1: Ansvarsprincipen

Princip 1: Ansvarsprincipen

Var lägger vi ansvaret när vi inte lägger det på oss
själva?
Skola
Socialtjänst
Migrationsverket
Ungdomen själv

Att lägga ansvaret på ungdomen

Princip 1: Ansvarsprincipen

Princip 1: Ansvarsprincipen

Lat
Svårt att starta uppgifter
Ouppfostrad
Svårt att hitta bra strategier
Omotiverad
Lyckas inte få
överblick eller
sammanhang

Tjurig
Svårt med övergångar
Manipulativ
Svårigheter med socialt
samspel
Bråkig
Svårt att reglera
känslor vid
motgångar

Människor som kan uppföra sig gör det
Om vi misslyckas med uppdraget måste vi
söka lösningen hos oss själva i verksamheten
Den språkliga beskrivningen spelar roll!

Omotiverad
Svårt att få överblick
eller sammanhang
För högt ställda krav utifrån förmåga
Arbete med strukturstöd,
nedskrivna instruktioner,
bildstöd, skapa delaktighet,
backa och jobba för överblick
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Sammanfattning ansvarsprincipen

Människor som vill
uppföra sig gör det!

Människor som kan
uppföra sig gör det!

Motivation blir centralt
Stor risk för uppgivenhet

Outvecklade färdigheter,
svårigheter.
Utforskande

Personal erbjuder mindre hjälp

Personal erbjuder mer hjälp

Tuffare att skilja person från
beteende. Pessimism.

Lättare att skilja person från
beteende. Optimism.

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.

25

Princip 2: Kontrollprincipen

Reflektion - Ansvar

Man måste ha kontroll över sig själv om man
ska kunna samarbeta med andra.
ü Vi måste ha metoder som säkerställer
ungdomens självkontroll.
ü Vi måste ha förståelse för och kunskap om
ungdomens agerande.

• Hitta situationer (i nutid eller dåtid) där du
varit i ett sammanhang där man försökt att
lägga över ansvaret på någon annan
T.ex. att beskriva ungdomen som omöjlig, envis
kravavvisande eller omotiverad.
Eller återkommande diskussioner om andras ansvar utifrån
ungdomens svårigheter.

• Har du erfarenheter av att lyckas ta tillbaka
ansvaret?

Affektintentsitet

Självkontrollmodellen

Princip 2: Kontrollprincipen
Ingen självkontroll

Kaos

Kaosbeteende

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Eskalering

Kaos

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
29
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Princip 2: Kontrollprincipen

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Kaosbeteende
Vägra, ljuga, skapa
avstånd, hota
självskada

Sammanfattning kontrollprincipen

Reflektion - Kontroll

Vad innebär detta för mig som personal?
Vår uppgift är att hjälpa ungdomen behålla eller
återfå självkontrollen. Ofta måste vi frigöra oss
från vår vanliga reaktion för att inte öka
stressen.
Det är viktigt att vi försöker förstå vilket syfte
ungdomens beteende har för att kunna bemöta
och skapa alternativ. Det är svårt om vi stirrar
oss blinda på ”vår sida av problematiken”.

• Hitta exempel där problembeteende kan ses
som ungdomens strategier för att behålla
självkontroll.
• Har du goda praktiska exempel då en ungdom
fått möjlighet att behålla självkontrollen. Vad
gjorde personalen då?

Princip 3: Affektsmitta

Princip 3: Affektsmitta
Spegling sker på neurologisk nivå
Vanligtvis kan de flesta av oss skilja
på dina och mina affekter
Vissa har dock av olika
anledningar svårare att
reflektera över och påverka
sina egna affekter än andra
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Sammanfattning affektsmitta
Vad innebär detta för mig som personal?
Vi påverkas av och påverkar andras affekter.
Därför är det viktigt att vara uppmärksam på
egna affekter och bibehålla lugn för att öka
chansen att situationen skall präglas av lugn.

Sammanfattning av lågaffektiva principer

Reflektion - Affekt
• Hitta exempel på situationer där ni märkt
att ungdomen smittats av personalens
affekt.
• Kan du komma på praktiska exempel för
att främja eller förhindra affektsmitta?

FIKA!

Vi som personal måste ta ansvar för att inte
bli uppgivna. Personen vi arbetar med ska inte
förlora sin självkontroll, det måste finnas en
utväg.
En bra utgångspunkt för att ungdomen ska
behålla sin självkontroll är att vi har en trygg
och lugn kontroll över vår egen affekt.

Tre verktygslådor
Vad gör vi? Vad behöver vi göra just nu?
Många problem kräver många problem

Tre verktygslådor
Hantera

Utvärdera

Förändra
42
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Vad håller vi på med?
Hantera

Vad håller vi på med?

Avledning
Affektreglering
Kravanpassning
Affektsmitta
Delaktighet
Kompensera
….

Utvärdera

Registrera - se
mönster
Analysera – hitta
ingångar
Handledning och
kollegialt utbyte
- hjälpas åt att hitta
…

43

Metoder för att minska
problembeteende

Vad håller vi på med?

Förändra

44

Färdighetsträna
Pedagogiska insatser
Kollaborativ
problemlösning
MI
Stödstrukturer
Kravanpassa
…

1.
2.
3.
4.
5.

Avledning
Affektreglering
Analys – ex. stressbägaren
Kollaborativ problemlösning
Kravanpassning

45

Metod 1: Avledning
Enkla avledningar
Kraftiga avledningar

Reflektion
• Kan du komma på exempel på situationer då du
själv använt dig av avledning?
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Metod 2: Affektreglering

Metod 3: Utvärdering, analys och
kartläggning
Såklart en mängd olika sätt att utvärdera och
kartlägga en problemsituationer.
Gemensamt syfte att öka förståelsen för
ungdomen och hitta ingångar för att förebygga
liknande situationer.
Ett exempel: Stressmodellen

Metod 4: Samarbetsbaserad
problemlösning
Samarbetsbaserad problemlösning (CPS)
Ross Greene
Gemensam ingång

• Kan du komma på exempel på situationer då du
själv använt dig av affektreglering?

Stressmodellen
KAOS
Upplevd orättvisa

Varningssignaler

Stökig morgon

Stressnivå

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö

Reflektion

Inga fotbollsshorts
Oro för lillebror

Sömnsvårigheter

Metod 4: Samarbetsbaserad
problemlösning
Samarbetsbaserad problemlösning (CPS)
- Människor gör rätt om de kan
- Outvecklade färdigheter
- Traditionell disciplin lär varken ut några
färdigheter eller problemlösning
- Problemformulering
- Lösningar och strategistöd
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Metod 4: Samarbetsbaserad
problemlösning
Samarbetsbaserad problemlösning (CPS)
1. Empatisteg
2. Definiera problemet
3. Invitation
4. Kollaborativ problemlösning

Metod 5: Kravanpassning
Öka begripligheten t.ex. genom att:
§
§
§

§
§

Metod 5: Kravanpassning
Släppa krav när de överstiger förmåga
§

§

o

Ingen mening att ställa krav som man vet att
eleven inte klarar av
Släppa kravet reaktivt eller proaktivt

Den som är van att misslyckas lär sig inget
av att misslyckas på nytt.

Lågaffektivt bemötande
Syfte idag:

Få en tydligt bild av förhållningssättet. Ta del
av tre principer för att arbeta lågaffektivt.
Diskussioner med egna exempel. Förståelse
för och exempel på metoder för att hantera
problemskapande beteende. Sortera
metoderna i tre verktygslådor.

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.

Reflektion
• Kan du komma på exempel då du lyckats ställa
ett krav på ett nytt sätt så att ungdomen lyckats
möta det?
• Fundera över krav som du fått släppa proaktivt
eller reaktivt i stunden.

Sammanfattning av lågaffektiva principer
Vi som personal måste ta ansvar för att inte
bli uppgivna. Personen vi arbetar med ska inte
förlora sin självkontroll, det måste finnas en
utväg.
En bra utgångspunkt för att ungdomen ska
behålla sin självkontroll är att vi har en trygg
och lugn kontroll över vår egen affekt.

10

2017-04-05

Sammanfattning av lågaffektiva metoder
Vid beteendeproblem måste vi hålla isär
hantering, utvärdering och förändring
Vid kaos är det centrala att personen återfår
sin självkontroll
Vi måste anpassa kraven så att det matchar
med ungdomens förmågor, annars kommer
problemet kvarstå
Misslyckanden kräver utvärdering

Suicidprevention
Syfte idag:

Ta del av relevant och aktuell statistik samt få
förståelse för kulturens påverkan.
Ett modernt suicidpreventivt förhållningssätt.
Vad kan jag göra för att arbeta preventivt?
Vad kan jag göra i mötet med en suicidnära
person?

Självmordstankar är vanligt
3 av 4 självmordsförsök utförs av kvinnor
2,5 gånger så många män som begår självmord,
jämfört med kvinnor
Finns statistiska samband med olika psykiska
diagnoser - men tolkningar är svåra

En tumregel att tänka kring
storleksordningarna:
1 självmord
10 gånger fler gör självmordsförsök
100 gånger fler har självmordsplaner
1000 fler har självmordstankar
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Kulturella aspekter på självmord
I Norrland är unga män
överrepresenterade bland
dem som tar sitt liv.
Unga renskötande samer är
en riskgrupp som sticker ut.
Förutsättningar och den
psykiska ohälsans uttryck
påverkas av kultur.

Komplexa samband
Personer födda i Turkiet men boende i
Stockholm begick fler självmord än personer
boende i Ankara och födda i Turkiet. Finska
medborgare som bor i Umeå har lägre
självmordstal än finska medborgare som bor i
Helsingfors.

Religion och självmord
Kristendom
Judendom
Islam
Hinduism
Buddhism

Suicid – klinisk defintion
Självdestruktiv handling
Leder till döden - självmord
Leder inte till döden - självmordsförsök
Självförvållad
Avsiktlig
Medveten
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Suicidpreventivt förhållningssätt
Suicid går att förhindra.
- Vi kan arbeta förebyggande
- Vi kan genom bemötande förhindra suicid
Det är viktigt att vi vågar närma oss den
suicidnära
Det är viktigt att vi agerar

Definition av olycksfall
Psykiskt olycksfall:
-att överväldigas av psykiska krafter som är så
starka och kommer så snabbt att man inte
lyckas hantera dem

Suicidnära psykologi
Fly från nuvarande livssituation
Kommunicera ”Hjälp - så här illa är det!”
Självmordet som en väg mot något bättre, mot
något annat
Suicidal förebild
Underlätta för omgivningen
Återförenas
Straffa någon annan eller sig själv

Definition av olycksfall
Fysiskt olycksfall:
-att överväldigas av fysiska krafter som är så
starka och kommer så snabbt att man inte
lyckas hantera dem

Suicidnära psykologi
I stunder av förhöjd självmordsrisk:
Kränkning, övergivande eller förlust innebär
ökad stress
Inte sedd, bekräftad eller värdefull
Når inte uppställda krav
Skam och skuld
Brist på funktionella strategier för
kommunikation och problemlösning

Suicidalitet – vanligt och kan ha en
funktion
Vanligt att någon gång ha självmordstankar
Fokus på det viktigaste
Löser handlingsförlamning
Varningsklocka
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Vad kan vi göra?
Vi kan arbeta preventivt genom att vara
medvetna om riskfaktorer och skyddsfaktorer.
Vi vill hitta skyddsfaktorer att stärka och
minska riskfaktorerna.
Genom bemötande i akuta situationer avvärja
självmordsförsök. Motverka psykiska olycksfall.
Agera!

Skyddsfaktorer
Socialt nätverk- goda relationer och stöd
God social förmåga
Emotionell stabilitet
Känsla av sammanhang
Problemlösningsförmåga - Strategier
God självkänsla
Positiv attityd till att få hjälp
Att klara skolan
Försiktig med alkohol

Positiva attityder mot suicidala patienter
anses skyddande, eftersom de ger patienten en
känsla av varmt, engagerat gensvar, medan
negativa attityder uppfattas som dömande och
avvisande. Negativa attityder kan därför
öka patientens känsla av värdelöshet och
hopplöshet och på så vis medverka till en
ogynnsam utveckling av den suicidala
processen i riktning mot förnyat
självmordsförsök eller fullbordat självmord.
Ramberg, I.-L.: Promoting suicide prevention. Doctoral dissertation Karolinska Institutet,
Department of Public Health Sciences, Stockholm 2003.

Hur vill unga bli bemötta?
Vill att vuxna ska se signaler och agera
Vill bli tagen på allvar
Den vuxna ska inte föra informationen vidare
hur som helst
Respektfullt bemötande, inte identifieras med
sitt problem
Bli informerade och tillfrågade - känna kontroll

Att samtala med en ungdom som har
självmordstankar
Ta kontakt - visa att du bryr dig.
Skapa yttre förutsättningar för ett bra möte
Be individen berätta. Ställ konkreta frågor.
Lyssna. Skynda inte på.
Var försiktig med att värdera.
Var inte rädd för tystnad
Bena ut ungdomens huvudsakliga problem
Validera
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Att samtala med en ungdom som har
självmordstankar
Sök bevis på goda förmågor och saker
ungdomen klarat tidigare
Ge tillbaka positiva aspekter av berättelsen Inge hopp utifrån detta
Dela upp huvudproblemet i delproblem - Hjälp
till att göra problemet överskådligt och
överkomligt

När du misstänker självmordsrisk
Riskbedömning
Inventera riskfaktorer
Inled samtal - Samla information
Fråga direkt - Självmordstankar, -försök, -plan,
-tidpunkt, -medel
Inventera positiva resurser

Att samtala med en ungdom som har
självmordstankar
Ge ramar för samtalet.
Om du gått för snabbt fram, backa.
Be individen ge sina lösningsförslag först. Viktigare att lyssna än lösa
Försök tillämpa en handlingsplan som är
förankrad hos er båda.

Agera
Ge din bedömning och kolla om den stämmer
med ungomens
Om ungdomen bekräftar innebär det att en del
av hen är hjälpsökande, stötta denna del!
Försök att aktivera nätverk. Få tillstånd att
kontakta och informera närstående, om sådana
finns
Hjälp ungdomen in på en BUP-klinik - stanna
tills ungdomen är inlagd - håll kontakten under
inläggningen.

Är läget akut - Förhandla
Ta kontakt - försiktigt
Ge dig inte, men var beredd att backa
Förstärk det positiva
Prata inte för mycket
Vidga perspektivet
Timing
Ge tillbaka och omformulera
Förhandla bort från faran

Om ungdomen motsätter sig vård
Informera om din bedömning
Kontakta polisen genom 112 - Stanna hos
personen
Stanna på mottagningen tills inläggningen. Håll
kontakten
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Suicidprevention
Syfte idag:

Ta del av relevant och aktuell statistik samt få
förståelse för kulturens påverkan.
Ett modernt suicidpreventivt förhållningssätt.
Vad kan jag göra för att arbeta preventivt?
Vad kan jag göra i mötet med en suicidnära
person?
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Läs mer:

Erik Rova
070-2363200
erik@rovasjogren.se
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