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Lågaffektivt bemötande
Syfte förra gången:
Teoretisk grund och lågaffektiva principer
Lågaffektiva metoder för att hantera och
förebygga problemskapande beteende
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Lågaffektivt bemötande
Syfte idag:
Fördjupning – diskussion och frågor
Fördjupning – Systematiskt arbetssätt:
registrering/kartläggning/utvärdering

Repetition: Vad är lågaffektivt bemötande?
Ett synsätt, med metoder som är
utvecklade för att hantera problemskapande
beteende på ett etiskt försvarbart sätt.

Ungefärlig planering
9.00 – 10.00

Repetition, fördjupning
och workshop

10.00 – 10.30

Paus

10.30 – 11.30

Systematiskt arbetssätt:
registrering/kartläggning
/utvärdering

Repetition: Vad är problemskapande
beteende?
- Problemskapande beteende är ett
beteende som leder till problem.
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Repetition: Vem uppvisar
problemskapande beteende?

Repetition: När uppstår
problemskapande beteende?

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

Repetition: Vem hamnar i
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

Repetition: Hur jobbar man lågaffektivt?
Förebygga

Hantera

Etik
Förståelse
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Repetition: Hur jobbar man lågaffektivt?
Vi värnar om självbestämmande och autonomi
När är det försvarbart att inskränka på
självbestämmande?
Undvikande av fara
Omsorg
Öka faktiskt självbestämmande

Repetition: Hur jobbar man
lågaffektivt?
Alla har rätt att säga nej!
Pedagogisk uppgift få ett ja.
Vi använder metoder som bygger tillit
Inte kravlöst utan krav som funkar!
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Repetition: Tre pedagogiska principer
för ett lågaffektivt bemötande

Ansvarsprincipen
Kontrollprincipen
Principen om affektsmitta

14

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.
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Sammanfattning kontrollprincipen

Repetition: Ansvarsprincipen
Lat
Svårt att starta/komma igång

Tjurig
Svårt med övergångar

Ouppfostrad
Svårt att hitta bra strategier

Manipulativ
Svårigheter med socialt
samspel

Omotiverad
Lyckas inte få
överblick eller
sammanhang

Bråkig
Svårt att reglera
känslor vid
motgångar

Affektintentsitet

Repetition: Självkontrollmodellen

Sammanfattning affektsmitta

Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Upptrappning

Kaos

Nedtrappning

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.
Det är viktigt att vi försöker förstå vilket syfte
elevens beteende har för att kunna bemöta
och skapa alternativ. Det är svårt om vi stirrar
oss blinda på ”vår sida av problematiken”.

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

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.

19
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Repetition: När lär vi oss?
Vi lär oss när vi har förmåga till det!
Den som är väldigt stressad (i eller nära kaos)
är inte särskilt mottaglig för pedagogiska
interventioner.
Den som är van att misslyckas lär sig inget av
att misslyckas på nytt.

Reflektion
• Vad är era reflektioner eller vad har ni samtalat
om kring det som berördes i föreläsningarna
förra läsåret?
• Har det påverkat hur ni tänker/gör i något
ärende?

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
elevens förmågor, annars kommer problemet kvarstå
Misslyckanden kräver utvärdering

Reflektion
• Finns det saker ni tycker är
motsägelsefulla/kontroversiella/felaktiga?
• Straff/belöning - Belöningssystem
• Hur vet man vem som ska ha ett lågaffektivt
bemötande?
• Tydlighet
• Kravanpassning
• Höga/låga förväntningar
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Missförstånd och begreppsförvirring
Kravlöshet ≠ Kravanpassning
Gränssättning ≠ Tydlighet
Låga förväntningar ≠ Lågaffektivt bemötande

Fördjupande diskussion Ansvar
• Hur kan du, utifrån din roll och profession, bidra
till att fokus i ärenden med problemskapande
beteende ligger på det man kan påverka?
• Hur kan du bidra till problemformuleringar som
ger goda ingångar för problemlösning?

Reflektion
• Reflektion kring ärenden
• Har ni konkreta ärenden som ni funderat
kring utifrån lågaffektivt bemötande och
hantering av beteendeproblem?

Fördjupande diskussion Kontroll
• Hur kan du, utifrån din roll och profession, bidra
till att ett fokus i ärenden med problemskapande
beteende ligger på att eleven skall ha möjlighet
att behålla sin självkontroll?
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Fördjupande diskussion Affekt
• Hur kan man jobba systematiskt med affekt?
• Hur kan vi bidra till att synliggöra och
professionalisera arbetet med affekt?

Systematiskt arbete vid beteendeproblem

Reflektion
• Hur går det till när ni kartlägger och utvärderar?
• När?
• Var?
• Hur?
• Vilka modeller använder ni?
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Tre verktygslådor

Utvärdera: Analys och kartläggning

Hantera

Så klart en mängd olika sätt att utvärdera och
kartlägga en problemsituationer.
Gemensamt syfte att öka förståelsen för
eleven och hitta ingångar för att förebygga
liknande situationer.

Utvärdera

Förändra
33

Systematiskt arbete vid beteendeproblem

Stressmodellen

Stressnivå

Många problem kräver många lösningar:
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Stressmodellen

Stressmodellen
KAOS

KAOS
Varningssignaler

Varningssignaler

Oro kring lärare

Stressnivå

Stressnivå

Stress för utflykt

Stökig morgon hemma

Oro kring lärare
Stökig morgon hemma

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter

Stressmodellen

Stressmodellen
KAOS

Högljudd klasskompis

Inte kaos
Varningssignaler

Varningssignaler

Oro kring lärare
Stökig morgon hemma

Sömnsvårigheter

Stressnivå

Stressnivå

Stress för utflykt
Högljudd klasskompis
Stökig morgon hemma

Sömnsvårigheter

10

2018-08-14

Utvärdera: Självkontrollmodellen

Affektintentsitet

Utvärdera

Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Eskalering

Kaos

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
42

Affektutbrottsmodellen

Christian Bergbom
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Registrera

Registrera

Registrera

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
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Christian Bergbom
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Hur kan stödmaterialet användas?
Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, elevhälsopersonal
eller föräldrar
I skolans befintliga strukturer (EHT)
Extra anpassningar
Kompetensutveckling

Förändring

Levla.nu
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Reflektion
• Vad i era utvärderingar av problemskapande
beteende fungerar bra och vad fungerar mindre
bra?
• Vad kan du göra för att förbättra arbetet med
kartläggning och utvärdering av situationer som
leder till problembeteende?

Och nu då?

Lågaffektivt bemötande
Syfte idag:
Fördjupning – diskussion och frågor
Fördjupning – Systematiskt arbetssätt:
registrering/kartläggning/utvärdering

Frågor och reflektion?

• Vad tar du med dig från dessa föreläsningar?
• Vilka aspekter av lågaffektivt bemötande
bedömer du är extra viktiga att arbeta
vidare med i er skola?
• Hur kan du bidra till ökad implementering
av ett lågaffektivt bemötande i er skola?
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