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Upplägg för dagen

13.00-14.30 - Inledning och bakgrund
- Tre pedagogiska principer för ett 

lågaffektivt bemötande

14.30-15.00 - Fika

15.00-16.00 - Metoder för att minska 
problembeteende

Vad är lågaffektivt bemötande?

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

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?

Krav Förmåga

Vad är problemskapande beteende? Vad är problemskapande beteende?
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Vad är problemskapande beteende? Vad är problemskapande beteende?

Vad är problemskapande beteende?

Barn som ofta hamnar i situationer som 
leder till problembeteende har ofta 
svårigheter med:

Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Flexibilitet
Sociala färdigheter

Hur jobbar man lågaffektivt?

Etik
Förståelse

Förebygga Hantera
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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

Var lägger vi ansvaret när vi inte lägger det på oss 
själva?

Föräldrar
BUP
Eleven själv

Princip 1: Ansvarsprincipen

Att lägga ansvaret på eleven
Människor som kan uppföra sig gör det
För stort ansvar på oss som personal?
Vi får lön och har ett professionellt uppdrag, 
det har inte de vi möter
Om vi misslyckas med uppdraget måste vi 
söka lösningen hos oss själva i verksamheten
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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. 

Diskussionsfråga 1 - Ansvar

• Hitta situationer (i nutid eller dåtid) där ni 
som personal försökt bli av med ansvaret. 

T.ex. att beskriva eleven som omöjlig, envis 
kravavvisande eller omotiverad. 
Eller återkommande diskussioner om andras ansvar 
utifrån elevens svårigheter. 

Princip 2: Kontrollprincipen Princip 2: Kontrollprincipen

Man måste ha kontroll över sig själv om man 
ska kunna samarbeta med andra.
ü Vi måste ha metoder som säkerställer 

elevens självkontroll.
ü Vi måste ha förståelse för och kunskap om 

elevens agerande.
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Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deeskalering Vardag

A
ff

ek
tin

te
nt

sit
et

Fr itt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Princip 2: Kontrollprincipen

Kaosbeteende

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Vägra
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Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Ljuga

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Skapa avstånd

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Självskadande beteende

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Hota
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Princip 2: Kontrollprincipen

Vägra, ljuga, skapa 
avstånd, hota 
självskada

Kaosbeteende

Sammanfattning kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att 
behålla eller återfå självkontrollen. Ofta måste 
vi frigöra oss från vår vanliga reaktion för att 
inte öka stressen.

Diskussionsfråga 2 - Kontroll

• Hitta exempel där problembeteende kan ses 
som ungdomens strategier för att behålla 
självkontroll 

Princip 3: Affektsmitta
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Princip 3: Affektsmitta Princip 3: Affektsmitta

Vanligtvis kan de flesta av oss oftast skilja 
på dina och mina affekter 
Ibland är det dock av olika
anledningar svårare att 
reflektera över och påverka 
sina egna affekter än andra

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. 

Diskussionsfråga 3 - Affekt

• Hitta exempel på situationer där ni märkt 
att ungdomar smittats av personalens 
affekt.

• Hitta exempel där ungdomarnas affekt 
smittat er så att det påverkade er förmåga 
att hantera situationen.
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Vi som personal måste ta ansvar för att 
personen vi arbetar med inte ska förlora sin 
självkontroll.
En bra utgångspunkt för att de vi arbetar med 
ska behålla sin självkontroll är att vi, genom att 
vara uppmärksamma på vår egen affekt, har 
en trygg och lugn kontroll över oss själva. 

Sammanfattning av lågaffektiva principer
Tre metoder för att minska 
problembeteende

1. Avledning
2. Lågaffektivt förebyggande 

bemötande
3. Kravanpassning

Metod 1: Avledning

Enkla avledningar
Kraftiga avledningar

4 4

Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deeskalering Vardag
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Fr itt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
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Metod 2: Lågaffektivt förebyggande 
bemötande 

Ögonkontakt
Avstånd
Lugn och avslappning

Metod 3: Kravanpassning

Öka begripligheten
Släpp kravet
Hitta lösningar som inte är nya problem

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
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Metod 3: Kravanpassning

Hitta lösningar som inte är nya problem
§ Kräver förståelse innan man försöker åtgärda
§ Samarbete är ofta avgörande
§ Tålamod – Långsamma lösningar som fungerar 

är snabbare än snabba lösningar som inte 
fungerar

Stöd för kravanpassning och 
problemlösning

Levla lärmiljön
• Stödmaterial i arbetet med 

problemsituationer. 
• Fokus på lärmiljön.
• Involverar eleven.

Stöd för kravanpassning och 
problemlösning

På Levla Lärmiljöns hemsida levla.nu finns:

• Formulären som PDF
• Instruktionsfilmer
• Åtgärdsbank
• Handledning
• Fallexempel
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Stöd för kravanpassning och 
problemlösning

Samarbetsbaserad problemlösning (CPS)
Ross Greene 

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, genom att vara 
uppmärksamma på vår egen affekt, har en 
trygg och lugn kontroll över oss själva. 

Sammanfattning av lågaffektiva principer
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anton@pedagogiskpsykologi.se

Läs mer

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


