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Vad är lågaffektivt bemötande?

Bråka mindre hemma
18:30-19:30
- Problemskapande beteende
- Tre Principer
- Hur gör vi då?
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- Ett förhållningssätt, med metoder som är
utvecklade för att hantera problemskapande
beteende på ett etiskt försvarbart sätt.
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Vad är problemskapande beteende?

Vem hamnar i problemskapande beteende?

- Problemskapande beteende är ett
beteende som leder till problem.

- Barn som kan
uppföra sig gör det!
Ross W. Greene
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När uppstår problemskapande beteende?

Vem hamnar i problemskapande beteende?
Barn som ofta hamnar i situationer som
leder till problembeteende har ofta
svårigheter med:
Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Adaptiva strategier
Flexibilitet
Sociala färdigheter
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Tre pedagogiska principer för ett
lågaffektivt bemötande

Ansvarsprincipen
Den som tar ansvar kan påverka!
Att fokusera på det man kan påverka minskar
upplevd maktlöshet och frustration
Minskad upplevd maktlöshet minskar risken för
negativ interaktion mellan vuxna och barn

Ansvarsprincipen
Kontrollprincipen
Principen om affektsmitta
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Ansvarsprincipen

Ansvarsprincipen

Att lägga ansvaret på barnet

Otacksam
Tjurig

Barn som kan uppföra sig gör det
Om vi misslyckas har vi störst chans att göra
något åt det om vi söker lösningen i hur vi
ordnar situationen
Den språkliga beskrivningen spelar roll!

12

Testar gränser
Bråkig
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Ansvarsprincipen

Ansvarsprincipen

Otacksam
Svårt att tänka om andras tänkande

Vems är problemet?
Undvik att lägga ansvar på barnet för våra
problem
Ofta är barnets problem något helt annat än
vårt problem

Testar gränser
Otydliga
förväntningar

Tjurig
Svårt med övergångar
Bråkig
Svårt att reglera
känslor vid
motgångar
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Kontrollprincipen
Vad innebär detta för mig som förälder?
Genom att fokusera på vad jag kan påverka
ökar min möjlighet att förändra situationen
samtidigt som frustration och
problembeteende minskar.
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Självkontrollmodellen

Kontrollprincipen

Affektintentsitet

Man måste ha kontroll över sig själv om man
ska kunna samarbeta med andra.
Därför måste vi ha metoder som säkerställer
barnets självkontroll.

Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Upptrappning

Kaos

Nedtrappning

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
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Kontrollprincipen

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

Kaosbeteende
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Kontrollprincipen

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll
Kaosbeteende
Vägra, ljuga, skapa
avstånd, hota, Självskada
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Affektsmitta
Vad innebär detta för mig som förälder?
I trängda situationer är det viktigt att hjälpa
barn att behålla eller återfå självkontrollen
Tar vi bort barnets strategi måste vi erbjuda en
annan, annars står barnet kvar med ett olöst
problem
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Affektsmitta

Affektsmitta
Undvika negativ affektsmitta
Främja positiv affektsmitta
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Sammanfattning
Vad innebär detta för mig som förälder?
Vi påverkas av, och påverkar, varandras affekter
Det är viktigt att vara uppmärksam på våra egna
affekter och bibehålla lugn för att öka chansen
att situationen skall präglas av lugn
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Vi som vuxna måste ta ansvar för det vi kan
påverka. Barnet ska inte förlora sin
självkontroll, det måste finnas en utväg
En bra utgångspunkt för att barnet ska behålla
sin självkontroll är att vi har en trygg och lugn
kontroll över vår egen affekt
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Vad gör vi? Vad behöver vi göra just nu?

Hur gör vi då?
En bra metod ökar barnets
självständighet
En bra metod ökar barnets
självkontroll i situationen
En bra metod ökar barnets
tillit och förtroende för dig
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Ska vi inte ha några krav?

Kravanpassning
Ställa krav på ett sådant sätt att barnet kan
klara av dem
Öka begripligheten
Släppa överkrav
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Kravanpassning

Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att:








Släppa krav när de överstiger förmåga
- Ingen mening att ställa krav på ett sätt
som man vet att barnet inte klarar av

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

Om man vill veta mer

Den som tar ansvar kan påverka
I trängda situationer är det viktigt att hjälpa
barn att behålla eller återfå självkontrollen
Vid beteendeproblem måste vi hålla isär
hantering, utvärdering och förändring
Vi måste anpassa kraven så att det matchar
med barnets förmågor, annars kommer
problemet kvarstå
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Anton Sjögren
073-030 13 37
anton@rovasjogren.se

Erik Rova
070-236 32 00
anton@rovasjogren.se
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