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Böcker

09:00 – 12:00 Lågaffektivt bemötande del 2

Tider Förra gången:

Syfte dag 1:
Gemensam teoretisk utgångspunkt och terminologi.
Ta del av tre principer för att arbeta lågaffektivt. 
Diskussion/reflektion utifrån egna exempel. 

Idag:

Syfte dag 2:
Exempel på metoder för att arbeta lågaffektivt
När ska vi göra vad? Förebygga, analysera och hantera
Diskussion/reflektion utifrån egna exempel. 

Åhörarkopior
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Repetition: Vad är lågaffektivt bemötande? 

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

Sammanfattning 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. 

Sammanfattning 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 Kaos Nedtrappning Vardag

Af
fe

kt
in

te
nt

si
te

t

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Upptrappning

Sammanfattning 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. 

Tre metoder för att minska 
problembeteende

Avledning
Affektreglering
Kravanpassning
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Metod 1: Avledning

Enkla avledningar
Kraftiga avledningar

Metod 1: Avledning
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Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Upptrappning Kaos Nedtrappning Vardag

Af
fe
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Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Metod 1: Avledning

Improvisation, erfarenhet, systematik

menti.com 72 09 51

• När använder ni avledning? Improviserad, 
erfarenhetsbaserad eller systematisk?

Metod 2: Affektreglering 

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö
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Metod 2: Affektreglering 
menti.com 72 09 51

• Vad har ni för erfarenheter av lyckad och 
misslyckad affektreglering?

Metod 3: Kravanpassning

Öka begripligheten
Släppa överkrav –
reaktivt/proaktivt

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. 

Metod 3: Kravanpassning

Släppa krav när de överstiger förmåga
 Ingen mening att ställa krav som man vet att 

eleven inte klarar av
 Släppa kravet reaktivt eller proaktivt

menti.com 72 09 51

• Vad kännetecknar en lyckad 
kravanpassning?

• Vad är framgångsfaktorer/hinder när man 
arbetar med kravanpassningar?
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Systematiskt arbete vid beteendeproblem 

28

Systematiskt arbete vid beteendeproblem 

Förändra

Utvärdera

Hantera

Tre verktygslådor:

Systematiskt arbete vid beteendeproblem 

Många problem kräver många lösningar:
Stressmodellen

KAOS
Varningssignaler

St
re

ss
ni

vå

Sömnsvårigheter

Stökig morgon hemma 

Oro att inte få vara med

Stressmodellen
KAOS

Varningssignaler

St
re

ss
ni

vå

Sömnsvårigheter

Stökig morgon hemma 

Oro att inte få vara med 

Glömt gummistövlar

Stressmodellen
KAOS

Varningssignaler

St
re

ss
ni

vå

Sömnsvårigheter

Stökig morgon hemma 

Oro att inte få vara med 

Glömt gummistövlar

Upplevd orättvisa
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Stressmodellen
Inte kaos

Varningssignaler

St
re

ss
ni

vå

Sömnsvårigheter

Stökig morgon hemma 

Upplevd orättvisa

Kartläggning och utvärdering

Viktigt att utvärderingen fokuserar på det vi 
kan påverka och inte lägger ansvaret på eleven!
Involvera om möjligt eleven
Vad funkar? Viktigt att stärka fungerande 
strategier och hitta friskfaktorer
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Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Upptrappning Kaos Nedtrappning Vardag

Af
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Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
Christian Bergbom

Registrera Registrera
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Handlingsplan vid konfliktsituationer

Handlingsplanens fem steg: 
1. Skapa utrymme för elevens egna strategier
2. Enkla avledningar
3. Aktiva avledningar
4. Kraftfulla avledningar
5. Avbryta situationen

Christian Bergbom

levla.nu

menti.com 72 09 51

• Hur går det till när ni utvärderar?
• När?
• Var?
• Hur?
• Vilka modeller använder ni?
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Vi som personal måste ta ansvar för att 
eleven 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

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 elevens förmågor, annars kommer 
problemet kvarstå
Misslyckanden kräver utvärdering

Sammanfattning av lågaffektiva metoder

menti.com 72 09 51

• Vad tar du med från dagens utbildning? 

Frågor och reflektion?
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Leg psykolog Anton Sjögren
073-030 13 37

anton@rovasjogren.se


