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Vilka är ni?

Lågaffektivt bemötande
Syfte med dagen:
Ge en gemensam teoretisk bas
Ge exempel på metoder för att arbeta lågaffektivt
Tillsammans exemplifiera och diskutera
Ge en utgångspunkt att arbeta vidare ifrån i era
verksamheter

Erik Rova
leg. Psykolog

Anton Sjögren
leg. Psykolog
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Skola och förskola
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Vuxenpsykiatri
Egen verksamhet
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Egen verksamhet
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Förkunskaper?

Vad är bemötande?

- Bemötande är en upplevelse, där en part
utför en social handling och en annan part
upplever samma handling (Echeverri, 2010).
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Vem hamnar i problemskapande beteende?

När uppstår problemskapande beteende?

Fö
rm
åg

- Barn som kan
uppföra sig gör det!

- Problemskapande beteende är ett
beteende som leder till problem.

av

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

Vad är problemskapande beteende?

a

Kr

Vad är lågaffektivt bemötande?

Ross W. Greene

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

Utveckling och variation
Självstyrning
Förståelse för andra
Strategier
Att förstå långsiktiga
konsekvenser
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Hur jobbar man lågaffektivt?

Problemskapande beteende

Förebygga

• Försök komma på när du
senast var med om en
krock mellan krav och
förmågor. Hur såg den
krocken ut?

Hantera

Etik
Förståelse

åg
a

Kr

rm
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Principer för metodval

Principer för metodval

En bra metod ökar autonomin
En bra metod ökar personens tillit och
förtroende för dig
En bra metod ökar självkontrollen i situationen

En bra metod ökar barnets autonomi –
dvs. vi värnar om självbestämmande
När är det försvarbart att inskränka på
självbestämmande?
Öka faktiskt självbestämmande
Omsorg
Undvikande av fara

16

Tre pedagogiska principer för ett
lågaffektivt bemötande

Principer för metodval
En bra metod ökar barnets tillit och
förtroende för dig
Pedagogiskt kapital

1.
2.
3.

Ansvarsprincipen
Kontrollprincipen
Principen om affektsmitta
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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 barn

Princip 1: Ansvarsprincipen
Att lägga ansvaret på barnet
Barn som kan lyckas/uppföra sig gör det
Om vi misslyckas med uppdraget måste vi
söka lösningen hos oss själva i verksamheten

Princip 1: Ansvarsprincipen
Att lägga ansvaret på barnet
Barn som kan lyckas/uppföra sig gör det
Om vi misslyckas med uppdraget måste vi
söka lösningen hos oss själva i verksamheten
Den språkliga beskrivningen spelar
roll!

Princip 1: Ansvarsprincipen
Var lägger vi ansvaret när vi inte lägger det på oss
själva?
Föräldrar
Barnet själv
Socialtjänst
Barnhälsovården

Människor som vill
lyckas gör det!

Människor som kan
lyckas gör det!

Motivation blir centralt
Stor risk för uppgivenhet

Outvecklade färdigheter,
svårigheter, behov.
Utforskande

Personal erbjuder mindre hjälp

Personal erbjuder mer hjälp

Tuffare att skilja person från
beteende. Pessimism.

Lättare att skilja person från
beteende. Optimism.

Princip 1: Ansvarsprincipen
Ouppfostrad
Svårt att hitta bra strategier

Tjurig
Svårt med övergångar
Oförutsägbar
Vi behöver mer information

Bråkig
Svårt att reglera
känslor vid
motgångar

Manipulerande
Inte tillgång till
bättre sociala strategier
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Reflektion - Problembeskrivning
• Kan du komma på fler exempel där
beskrivningen av problemet lägger ansvaret
någon annanstans?
• Ge exempel på sådana
problembeskrivningar eller etiketter.

Brev till vårdnadshavare
Vi påminner alla föräldrar att det är hemma man lär barnen de magiska orden:
god dag, snälla, var så god, förlåt mig och tack.
Det är också hemma man lär dem att vara hederliga, inte ljuga, att komma i tid,
vara flitiga, vara solidariska och att respektera sina vänner, de som är äldre och
alla lärare.
Hemma lär man sig också att vara renlig, att inte prata med munnen full och att
inte slänga skräp på golvet eller på marken.
Det är fortfarande hemma man lär sig att vara organiserad, ta god hand om sina
ägodelar och inte röra andras.
Här i skolan lär vi ut svenska, matte, historia, geografi, fysik,
vetenskapliga ämnen, engelska och gymnastik. Vi bara förstärker den
uppfostran som barnen får hemma av sina föräldrar!”

newsner.com

Alternativt brev till vårdnadshavare
Vi är glada och stolta över förtroendet att få ombesörja
ert barn och skulle vilja delge er lite av vad ni kan
förvänta er av oss:
Vi kommer aldrig lägga skuld eller ansvar på er för
vad barnet gör när hen är hos oss. Ni kan lugnt göra
det ni gör under tiden barnet vistas hos oss, så tar vi
vårt pedagogiska ansvar -även vid problemskapande
beteenden. Är det något vi behöver informera er om,
eller något vi bör samarbeta kring med barnets bästa i
åtanke hör vi av oss så vi kan lyssna av varandra. Hör
gärna av er om ni har frågor kring verksamheten.

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.

Vi har ansvar för att förmedla vissa värden till ert
barn. Det är en del av vårt uppdrag. Vi har också i
uppdrag att respektera de värden ert barn bär med
sig och kommer aldrig värdera hur ni fostrar era
barn. Vi som pedagoger ansvarar för en bra relation
med hemmet.
(.....)
andreas.fritidspedagogik.se

Princip 2: Kontrollprincipen
Man måste ha kontroll över sig själv om man
ska kunna samarbeta med andra.
ü Vi måste ha metoder som säkerställer
barnets självkontroll.
ü Vi måste ha förståelse för och kunskap om
barnets agerande.
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Affektintentsitet

Självkontrollmodellen

Princip 2: Kontrollprincipen
Ingen självkontroll

Kaos

Kaosbeteende

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Upptrappning

Kaos

Nedtrappning

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
31

Princip 2: 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”.

Princip 2: Kontrollprincipen
Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Princip 2: Kontrollprincipen

Kaosbeteende
Vägra, ljuga, skapa
avstånd, hota

Ju högre affekt och stress desto sämre tillgång
till förmågor.
Självkontroll är nödvändigt för att kunna
tillgodogöra sig pedagogiska interventioner
36
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Reflektion - Kontroll

Sammanfattning kontrollprincipen

• Kan du komma på situationer som blivit
upptrappade/eskalerade?
• Har du några exempel du hjälpt ett barn att
behålla eller återfå självkontrollen? Vad gjorde
du då?

Vad innebär detta för mig som personal?
I trängda situationer är det viktigt att hjälpa
barn att behålla eller återfå självkontrollen.
Att förstå vad som händer i sådana situationer
hjälper oss att hantera och förebygga
problemskapande beteende.

Princip 3: Affektsmitta

Princip 3: Affektsmitta
Spegling sker på neurologisk nivå
Vanligtvis kan de flesta av oss skilja
på dina och mina affekter
Vissa har dock av olika
anledningar svårare att
reflektera över och påverka
sina egna affekter än andra

Princip 3: Affektsmitta
Undvika negativ affektsmitta
Främja positiv affektsmitta

Sammanfattning affektsmitta
Vad innebär detta för mig som personal?
Vi påverkas av och påverkar andras affekter.
Därför är det viktigt att vara uppmärksam på
egna affekter och bibehålla lugn för att öka
chansen att situationen skall präglas av lugn.
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Sammanfattning av lågaffektiva principer

Reflektion - Affektsmitta

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.

Kan du komma på praktiska exempel för att
främja eller förhindra affektsmitta?

Vad gör vi? Vad behöver vi göra just nu?

När lär vi oss?

Ju högre affekt och stress desto sämre tillgång
till förmågor.
Självkontroll är nödvändigt för att kunna
tillgodogöra sig pedagogiska interventioner

Vi lär oss när vi har förmåga till det!
Den som är van att misslyckas lär sig inget av
att misslyckas på nytt.
Tillit, välvilja och validering skapar
förutsättningar för lärande.

47
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Tre verktygslådor

Åhörarkopior

Hantera

www.pedagogisk psykologi.se/material/
Utvä rdera

Max, 6 år och älskar pinnar
Förändra
49

Vad håller vi på med?
Hantera

Hantera: Affektreglering

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

Hantera: Affektreglering
Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
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Hantera: Avledning
Enkla avledningar
Aktiva avledningar
Kraftiga avledningar
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Affektintentsitet

Självkontrollmodellen

Ingen självkontroll

Kaos

Självkontroll
Affektutlösare

Vardag

Eskalering

Kaos

Deeskalering

Vardag

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)
55

Reflektion Hantera

Tre verktygslådor
Hantera

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

Utvä rdera

Förändra
58

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

Många problem kräver många lösningar:

Proble

m?

m!
Proble
Problem

Proble

m!

LÖ S

N IN

G?

?
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Stressmodellen

Stressmodellen
KAOS
Upplevd orättvisa
Upplevd orättvisa
Stökigt vid frukosten

Orolig för utflykten

Stressnivå

Stressnivå

Stökigt vid frukosten

Stressigt på väg till
förskolan
Sover dåligt, väcks av
lillebror

Stressigt på väg till
förskolan
Sover dåligt, väcks av
lillebror

Utvärdera: Självkontrollmodellen

Utvärdera

Vad ökade affektintensiteten?
Vad gjorde personalen?

åg
a
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Hur kan vi skapa utrymme för barnets
egna strategier?
Hur kan vi hjälpa barnet att lugna sig?
Hur gör vi annorlunda nästa gång?
64

Affektutbrottsmodellen

Registrera
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Utvärdera och planera förändring

Hur ser processen ut?

VÄXA-materialet
Ledstång i processen utvärdera och
förändra
Framgångsfaktorer (teoretiska
utgångspunkter)
Fritt att använda
pedagogiskpsykologi.se/vaxa

Tre verktygslådor

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

Hantera

Utvä rdera

Förändra
70

Vad håller vi på med?
Förändra

Vad håller vi på med?

Utveckla situationen vs. utveckla
personen
….
….
….

Förändra

….

Kravanpassa proaktivt
Tydliggörande pedagogik
Förebygga
Planering
Skapa förståelse och överblick
Tidsstöd
Strukturstöd
Delaktighet
Anpassning/kompensation
….

71

72
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Förändra: Kravanpassning

Förändra: Kravanpassning

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

Öka begripligheten t.ex. genom att:

Kr
§

§
§
§

Reflektion
• Kan du komma på exempel då du lyckats ställa
ett krav på ett nytt sätt så att barnet lyckats
möta det?

a

§

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

åg

Förändra: Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att:
§

rm
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Förändra: Kravanpassning

Släppa krav när de överstiger förmåga
§

§

o

Ingen mening att ställa krav som man vet att
eleven inte klarar av
Släppa kravet reaktivt eller proaktivt

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

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.
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Sammanfattning av lågaffektiva metoder

Boktips

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 barnets förmågor, annars kommer
problemet kvarstå
Misslyckanden kräver utvärdering

Lågaffektivt bemötande

Vad tar du med dig från idag?

Syfte med dagen:
Ge en gemensam teoretisk bas
Ge exempel på metoder för att arbeta lågaffektivt
Tillsammans exemplifiera och diskutera
Ge en utgångspunkt att arbeta vidare ifrån i era
verksamheter

Erik Rova
+46 70-2363200
erik@rovasjogren.se

Anton Sjögren
+46 73-0301337
anton@rovasjogren.se
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