Studiepaket Lågaffektivt bemötande Sandviken Hösten 2017
a)

Diskussionsfrågor i ”Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård”

I boken ”Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård” finns diskussionsfrågor till
varje kapitel. Läs boken och diskutera tillsammans med dina kollegor (eller reflektera
på egen hand). Du hittar diskussionsfrågorna på sidorna 167-176. Avsätt lite tid då
och då och beta av frågorna i en takt som passar er. Ha i åtanke att boken vänder sig
till läsare från olika verksamheter, om någon fråga inte passar er yrkesvardag, gå
vidare eller hitta en ingång som passar er och i er verksamhet.
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b)

Använd självkontrollmodellen/affektutbrottsmodellen för att förstå en
problemsituation och diskutera hur en liknande situation kan förebyggas

Situationer och konflikter uppstår ständigt. Om vi ska ha möjlighet att bli bättre och
arbeta förebyggande behöver vi föra diskussioner för att öka förståelse och samsyn
kring sånt som inträffat. Ett sätt att föra sådana diskussioner är att gå igenom en
nyligen inträffad situation eller konflikt, steg för steg utifrån
självkontrollmodellen/affektutbrottsmodellen.
Ni kan göra det fritt utifrån bilden ovan och försöka förstå situationen. Vad kan vi
påverka för att inte öka affektintensiteten i ert specifika fall? Hur kan vi hjälpa
ungdomen att behålla självkontroll? Om ni vill ha mer struktur i diskussionen kan ni
använda frågor för respektive fas, sådana frågor finns på sidorna 134-137. Ett tredje
sätt att utifrån modellen är att använda Christian Bergboms formulär, i Arbetsblad 3a
finns stödfrågor för att göra en händelseanalys med hjälp av affektutbrottsmodellen.
Gav modellen er ökad förståelse? Fick ni ingångar att jobba vidare och förebygga
liknande situationer?
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c)

Fundera över om det finns områden, modeller eller aspekter av lågaffektivt
bemötande som känns svåra eller otydliga. Mejla gärna in frågor och
funderingar som ni vill att vi ska ta upp vid nästa träff den 7/12. Om ni har
avidentifierade exempel/situation från er verksamhet som ni vill diskutera så
går det också bra, anmäl det och skicka in en kort sammanfattning. Ni kan
mejla till erik@rovasjogren.se jag behöver era frågor och exempel innan
den 1/12.
Det vore också kul om ni hann fundera över positiva exempel från den
egna verksamheten. Det kommer att finnas utrymme vid nästa träff att dela
med sig av exempel på avledning, affektsmitta, kravanpassning,
förebyggande, affektutbrott, osv. osv.
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