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När uppstår problemskapande
beteende?

Lågaffektivt bemötande 11/9
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Vem hamnar i problemskapande beteende?

a
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13.30 – 16.30 Forts från HT2017
Repetition Tre principer
Reviderad läroplan
Hantera
Utvärdera
Växa - formulär
Förändra
Växa - metodbank
Fortsättning och avslut
14.30
Paus

Ansvarsprincipen
Var lägger vi ansvaret när vi inte lägger det på oss
själva?
Föräldrar/vårdnadshavare
Barnet själv
Socialtjänst
Barnhälsovården

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

Affektintentsitet

Självkontrollmodellen

Princip 3: Affektsmitta
Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Eskalering

Kaos

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
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Sammanfattning av lågaffektiva principer
Vi som personal måste ta ansvar för att inte
bli uppgivna. Barnen vi arbetar med ska inte
förlora sin självkontroll, det måste finnas en
utväg.
En bra utgångspunkt för att barnen ska behålla
sin självkontroll är att vi har en trygg och lugn
kontroll över vår egen affekt.

Reviderad läroplan för förskolan
1.
2.
3.
4.

Förtydligande och kompletteringar för målen när det
gäller barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns
matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik.
Tydlig adressat av läroplanen: förskolläraren som har ett
särskilt ansvar. Tydlig uppdelning för vem som ska ansvara
för vad: förskolläraren eller arbetslaget.
Ett helt nytt kapitel (2.6) om uppföljning, utvärdering
och utveckling.
Ett helt nytt kapitel (2.7) om förskolechefens ansvar.

Har ni haft användning för något av
detta? Hur har det tagit sig uttryck?

Reviderad läroplan för förskolan
Den (verksamheten) ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och
behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen
inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför
inte ska fördelas lika.
Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar
behöver mer ledning och stimulans. Alla barn ska få en utbildning som
är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta
utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.
Hur utbildningen i förskolan organiseras, hur barnen blir bemötta samt
vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma
deras uppfattning om sig själva.

Källa: Carina Hall och Magdalena Karlsson, Skolverket

Reviderad läroplan för förskolan
Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan
barnen samt förebygga och hantera konflikter.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs.
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så
att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och
lärande.
All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och
föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Tre verktygslådor
Hantera

Utvärdera

Förändra
18
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När lär vi oss?

Vad håller vi på med?

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.
Tillit, välvilja och validering skapar
förutsättningar för lärande.

Hantera: Affektreglering

Affektintentsitet

Reflektion Hantera
Ingen självkontroll

Kaos

Kan du komma på exempel på situationer då du
själv använt dig av avledning eller affektreglering?
På vilka fler sätt brukar du hantera
problemsituationer?

Självkontroll
Affektutlösare

Kaos

20

Enkla avledningar
Aktiva avledningar
Kraftiga avledningar

Självkontrollmodellen

Eskalering

Affektreglering
Avledning
Trösta
Ge utrymme
Förklara
Kravanpassning
Affektsmitta
Delaktighet
Kompensera
Vänta
….

Hantera: Avledning

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö

Vardag

Hantera

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
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Det handlar ytterst om att utveckla bättre
arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet
sker i enlighet med målen och undersöka vilka
åtgärder som behöver vidtas för att
förbättra förutsättningarna för barn att
leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha
roligt i förskolan. Det är analyserna av
utvärderingens resultat som pekar ut
väsentliga utvecklingsområden. All form
av utvärdering ska utgå från ett tydligt
barnperspektiv.

Systematiskt arbete vid beteendeproblem

Utvärdera: Analys och kartläggning
Så klart en mängd olika sätt att utvärdera,
beskriva och kartlägga en problemsituation.
Gemensamt syfte att öka förståelsen för
barnet och hitta ingångar för att förebygga
liknande situationer.
Exempel:
- Affektutbrottsmodellen
- Registrering
- VÄXA-materialet

Stressmodellen

Många problem kräver många lösningar:
m?

LÖS
NIN
G?

m!
Proble

Varningssignaler

Stökigt vid frukosten

m?

Orolig för utflykten
Stressigt på väg till
förskolan
Sover dåligt, väcks av
lillebror

Utvärdera: Självkontrollmodellen
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Utvärdera

Affektintensitet

Proble

KAOS
Upplevd orättvisa

Stressnivå

Proble

Proble
m!

Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Eskalering

Kaos

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
30

5

2018-09-11

Utvärdera: Självkontrollmodellen

Affektutbrottsmodellen

Vad ökade affektintensiteten?
Vad gjorde personalen?
Hur kan vi skapa utrymme för barnets
egna strategier?
Hur kan vi hjälpa barnet att lugna sig?
Hur gör vi annorlunda nästa gång?
31

Registrera

Registrera

Reflektion
Utvärdera
• Hur går det till när ni utvärderar?
• När?
• Var?
• Hur?
• Vilka modeller använder ni?
• Vad i detta fungerar bra och mindre bra?

Utvärdera och planera förändring
VÄXA-materialet
Ledstång i processen utvärdera och
förändra
Framgångsfaktorer (teoretiska
utgångspunkter)
Formulär för Problembeskrivning, Önskat
läget, Avstämning/utvärdering
Metodbank
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Utvärdera & Förändra

Utvärdera & Förändra

Hur ser processen ut?

Formulären är på gång!

Beskrivning av problemsituationen
Vad hände?
Typ av aktivitet/situation?
Krav?
När?
Vet barnet? (Vad, med vem, hur länge, hur?)
Organisation?

Beskrivning av problemsituationen
Vad hände?
Max blev superarg, slog Simon och sprang ut.
Typ av aktivitet/situation?
Det är utelek, när den avslutas ska barnen komma in för mellanmål, man får inte ta med sig
leksaker.
Krav?
Avsluta leken, släppa grejerna. Lita på och förstå att det går att återuppta leken och
leksakerna.

Önskat läge
Nuläget – Hur ser vi på situation? Barnets bild?
Önskat läge – Vårt gemensamma mål
När? När ska vi utvärdera?
Anpassningar och åtgärder

När?
På eftermiddagen, precis innan mellis, vid en övergång.
Vet barnet? (Vad, med vem, hur länge, hur?)
Det saknas en del kring ”huret”.

Organisation?
Vi behöver skapa bättre förutsättningar i
övergången.
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Önskat läge

Anpassningar och åtgärder

Nuläget – Hur ser vi på situation? Barnets bild?
Det är svårt att få till övergångar, Max vill ha koll på sina pinnar.
Önskat läge – Vårt gemensamma mål
Vi ska få till mindre konfliktfyllda övergångar. Det ska kännas okej med pinnarna.
När? När ska vi utvärdera?
Detta vill vi få till så snabbt som möjligt. En snabb avstämning i veckan och en lite
större om två veckor.

Anpassningar och åtgärder
Vi behöver en gemensam plan, vi ska
prova en pinnplats. Blir det för många
pinnar så ska föräldrarna ta med hem, vi
har pratat ihop oss.

Anpassningar och åtgärder - VÄXA
ÖVERGÅNGAR - Organisation och struktur

MATSITUATION – Syfte och pedagogernas roll

ÖVERGÅNGAR - Kommunikation

MATSITUATION – Organisation och struktur

ÖVERGÅNGAR – Bildstöd

MATSITUATION – Kravanpassning

ÖVERGÅNGAR - Kravanpassning

MATSITUATION – Bildstöd

ÖVERGÅNGAR – Tidsstöd och väntstöd

MATSITUATION – Tidsstöd och väntstöd

VHKONTAKT - Syfte och organisation

MATSITUATION – Att säga till utan att öka stress

VHKONTAKT - Förhållningssätt och bemötande

MATSITUATION – Delaktighet

TOA OCH SKÖTBORD – Att säga till utan att öka
stress

VHKONTAKT - Tydliggör begrepp

SAMLING – Syfte och planering

VILA - Syfte och organisation

VHKONTAKT - Hallkommunikation

SAMLING – Organisation och struktur

VILA – Förutsägbarhet

VHKONTAKT - Skriven kommunikation

SAMLING – Bildstöd och visuella ledtrådar

VILA – Tidsstöd

VHKONTAKT - Samarbetsbaserad problemlösning

SAMLING – Positiv förstärkning

VILA – Kravanpassning

VHKONTAKT - Klagomål

SAMLING – Delaktighet

HALLEN - Syfte och planering

LEK - Syfte och planering

SAMLING – Tidsstöd och väntstöd

HALLEN – Trygghet, struktur och omsorg

LEK - Förutsägbarhet

SAMLING – Kognitiva färdigheter under utveckling

HALLEN - Vänthjälp

LEK - Organisation och struktur

SAMLING – Kravanpassning

HALLEN - Bildstöd

LEK - Delaktighet

SAMLING – Check-in Check-ut, Förberedelse och
utvärdering

HALLEN – Kommunikation med vårdnadshavare
och föräldrar

LEK - Kravanpassning
LEK - Miljö som främjar lek

TOA OCH SKÖTBORD – Syfte och planering,
Pedagogens roll

LEK - Positiv förstärkning

TOA OCH SKÖTBORD – Begriplighet

TOA OCH SKÖTBORD – Bildstöd och visuella
ledtrådar
TOA OCH SKÖTBORD – Tidsstöd och väntstöd
TOA OCH SKÖTBORD – Delaktighet, inflytande
och avdramatisering
TOA OCH SKÖTBORD – Trygghet och integritet

Avstämning
Har vi gjort det vi planerat?
Har vi gjort något ytterligare?
Har vi nått det önskade läget?
Vad krävs för att nå hela vägen fram?
Vad har fungerat särskilt bra?
Hur fortsätter vi?

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn
som av olika anledningar behöver mer
ledning och stimulans. Alla barn ska få en
utbildning som är utformad och anpassad
så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd
och stimulans ska få detta utformat utifrån sina
egna behov och förutsättningar.

Avstämning
Har vi gjort det vi planerat?
Ja.
Har vi gjort något ytterligare?
Ja, vi påminner en liten stund innan vi ska gå in. Det verkar också hjälpa vid
övergångarna.
Har vi nått det önskade läget?
Ja, faktiskt. Kul!
Vad krävs för att nå hela vägen fram?
Vad har fungerat särskilt bra?
Det var särskilt bra att involvera Max, han kom med förslag och blev också
mer engagerad.

Hur fortsätter vi?
Nu tar vi oss an en ny problemsituation.
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Reflektion
Växa
• Titta på materialet. Det finns online och
utskrivet.
• Är det något ni blir sugna på att testa?
• Har ni frågor eller funderingar?
• Dela med er av era reflektioner.

Vad händer fortsättningsvis?
VÄXA-formulären kommer publiceras så snart
de är färdiga.
Den duktiga specialpedagoggruppen kommer
att finnas som en resurs och hjälpa till med det
fortsatta arbetet.

Sammanfattning av lågaffektiva metoder

Hur kan stödmaterialet användas?
Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, annan personal
eller föräldrar
I förskolans befintliga strukturer
Förebyggande insatser
Kompetensutveckling

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

Boktips

Vid beteendeproblem måste vi hålla isär
hantering, utvärdering och förändring
Vid kaos är det centrala att personen återfår
sin självkontroll
Misslyckanden kräver utvärdering
VÄXA är ett material med ambition att vara en
ledstång i arbetet med problemsituationer
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Syfte med eftermiddagen/kvällen
Kort repetition av lågaffektiva principer
Fokus på hantera, utvärdera och förändra
Börja bekanta oss med VÄXA-materialet

Erik Rova
070-2363200
erik@rovasjogren.se
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