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REFLEKTION

VAD TÄNKER DU ÄR ETT
UTMANANDE BETEENDE?

-VAD TRIGGAR DIG?



Vart hamnar vi?

Den goda cirkeln Den onda cirkeln



Etiska 

kompassen

Barn gör rätt om de kan
-Ross Greene



Beteende/egenkontroll



Vi reagerar och 

agerar oftast på 

BETEENDEN en.

Beteenden är oftast 
SYMPTOM på något som 
felar eller blir för svårt. 

Vad händer om vi tänker 
annorlunda? 

Vad FÖREGÅR ett 
beteende? 



Vilken fas befinner vi oss i? 

Hur påverkar det hur vi agerar? 

Hantera

Utvärdera

Förändra
-Heljskov Elvén, Sjölund (2018)



Hanterafasen



Stressorer och svårigheter



Stressbägaren

Vad får bägaren

att rinna över?



Kaoskurvan

”Man måste ha kontroll över sig själv om man ska 

kunna samarbeta”



Några av  de strategier att få tillbaka kontrollen

-Neka

-Ljuga

-slåss

-bita sig själv

-säga fula ord

-kalla folk i sin omgivning dumma saker

-hota med våld

-Vägra 



Vad krävs för att samarbeta?

Självkontroll (båda håll)

Förmåga att kunna lyssna (i stunden)

Möjlighet att påverka

Känsla av att lyckas

Kravanpassning



Affekter

• Affekter är känsloyttringar (känslor)

• Vi har 7 (9) grundaffekter

• Vi utvecklar förmågan att hantera våra egna och andras affekter under 

uppväxten.

• För personer med funktionsnedsättning kan det vara svårt att tolka sina 

egna och andras affekter/känsloyttringar.

Och ibland kan det vara svårt att veta vem som äger känslan.

• Affekter/känslor smittar

Ilska föder ilska och lugn skapar lugn.



Affektreglering

-En viktig förmåga hos oss som gör att vi självständigt kan reglera 

vår egen känslointensitet. 

Att kunna lugna sig själv.

Den förmågan är färdigutvecklad hos oss först när vi är 25 år.

Personer med funktionsnedsättning (IF, autism, ADHD) har generellt en 

nedsatt förmåga att affektreglera, och därmed minskad förmåga att 

kontrollera sig själva.



Affekter

• Glädje

• Intresse

• Förvåning

• Skam

• Ilska

• Avsmak (äckel)

• Rädsla

• Sorg

• avsky

-Finns hos oss alla

-Har fått oss att 

överleva

-Fungerar som vårt 

sociala kitt, reglerar 

hur vi ska förhålla 

oss till andra och 

signalerar hur vi bör 

bete oss.



Skapa relation

Insättning och uttag- Pedagogiskt kapital



Utvärderafasen   

kartlägg!

Bensträckare!



Den som tar ansvar kan påverka

Hur agerar vi?
-samtal som ska få barnet att förändra sig?

-konsekvenser?

-belöningar/bestraffningar?

-utskällningar?

Den som tar ansvar över situationen kan påverka den



Vad är en förväntan?
Vilken förväntan hos dig har eleven svårt att möta?

Viktigt att förstå att eleven inte alltid äger problemet. 

Det är förväntningar vi har på dem eller situationen som är för svåra.

Vad vill vi att eleven ska göra?

Varför är det viktigt för oss att eleven möter just den förväntan? 

Utifrån vad vi vet om eleven och dess förmågor, är vår förväntan rimlig?  

När vi pratar med elever bör vi uttrycka vår förväntan 

inte vad eleven gör som utmanar oss.

Ex 1: Jag vill att du slutar gå fram och petar Pelle i ryggen 

när du står i kön till matsalen

Ex 2: Jag vill att du står på din plats i kön till matsalen



Nyfikna frågor till mig själv

• Vilka krav och förväntningar kräver situationen? 

• Vilka krav och förväntningar ställer jag i situationen? 

• Är beteendet återkommande i denna situation? 

• Vad är det som händer INNAN beteendet? 

• Vad vill eleven med sitt beteende? 

• Kan beteendet innebära att eleven behöver ta egenkontroll? 

• Motsvarar förväntningar och krav elevens 
förmåga/förmågor? 

• Är det rimligt att tro att eleven fixar situationen som den ser 
ut nu?



Vad är skillnaden? 

REAKTIV PROAKTIV?



Ta reda på vad barnet tänker

-Skapa delaktighet och träna på autonomin



skattningar



Ritprat

sociala berättelser

seriesamtal

Konsekvenskartor



FIKA MED diskussion

Hur vill du bli bli bemött
när du är i en stark 
känsla?



Förändrafasen



Nyfikna frågor



KASAM

Meningsfullhet Hanterbarhet

Begriplighet



Öka begripligheten

Med hjälpmedel

Med struktur och tydliggörande 

Förberedelse

Visa förväntningarna



Hantera, utvärdera och förändra



VILL INTE KAN INTE

-Svårt ta kontakt

-Påbörja/avsluta 

aktiviteter

-Svårt med 

affektreglering

-Känslig för 

affekter

-svårt att 

föreställa sig 

vad som ska 

hända

-Sin vilja 

igenom

-Styr

-Lat 

-Manipulativ

-Provocerar 
-Bortskämd 

Albin 6 år 
Arg, slåss, väljer personal, tar inte emot hjälp, förföljer andra barn, vägrar



Tänker vi?

”Människor gör rätt om de kan”

eller

”Människor gör rätt om de vill”



Vart hamnar vi?

Den goda cirkeln Den onda cirkeln



Se beteenden som strategier för 

att behålla självkontrollen.

Det kommer öka din empati och 

flexibilitet i situationen.



Åtgärdstrappan -att använda disciplinära åtgärder

Tillsägelse

Utvisning från klassrum

Skriftlig varning

Lågaffektivt bemötande  

Som leder till

Samtal om svårigheter 

och hur man förväntas 

agera i situationer

som kan leda till 

nya bättre strategier att 

lyckas vara kvar i 

situationen nästa gång.

Konsekvenser 73%   VS   Lågaffektivt bemötande 19%



Lågaffektivt bemötande

• Lågaffektivt bemötande bygger på att personen 
har kontroll.

• Att ställa krav som personen kan leva upp till.

• Ett förhållningssätt som fokuserar på vårt 
bemötande.

• Den som tar ansvar kan förändra.

• Affekter smittar.

• Människor gör rätt om de kan -Ross Greene

grundläggande etisk princip att alla människor har 
lika värde



Praktiska strategier i fall jobbiga 

situationer uppstår

Backa och ge utrymme

Utnyttja affektsmitta- smitta lugn

Sätt dig ner/vänd sidan till- gör dig mindre 
hotfull

Prata inte mer än nödvändigt.

Kontrollera din egen andning så den är lugn.

Gör rösten låg och lugn (undvik pipig, skrikig)

Muskelspänning föder muskelspänning

Försök se situationen ur barnets 

perspektiv

Ställ inga ultimatum just i den stunden

Pressa inte

Berätta VAD barnet ska göra , inte vad 

hen inte ska göra

Kräv inte ett visst beteende

Ge barnet en utväg



Avleda

ENKLA 

AVLEDNINGAR

Berätta VAD ni ska göra

Prata om annat

Prata intressen

Byta aktivitet

Anpassa krav

AKTIVA 

AVLEDNINGAR
Musik

Prata intressen

Överraskning

Ändra röstläge

Humor 

KRAFTFULLA 

AVLEDNINGAR

Byta personal

Ge något att äta

Fysisk aktivitet

Dansa börja sjunga

Utrymma andra

Kalla på back-up



Vi triggas och reagerar på olika saker

• Toleransnivå

• Dagsform

• Vad jag tänker
beteendet beror
på

• Relation till 
barnet

• Vår relation till 
arbetsgruppen



När ett barn har svårt att affektreglera skulle vi 

kunna se deras agerande som ett bra brandlarm 

där larmet går på så fort det ”luktar bränt” 

oavsett riktig brand eller inte. 

Frågan är: 

Utifrån vårt bemötande och agerande, 

häller vi på bensin eller vatten på 

gnistan?



Vanliga missförstånd vid lågaffektivt bemötande

• Att man undviker alla konflikter.

• Att man inte ställer några krav alls.

• Att man alltid backar och låter personen härja fritt

• Undvikande.

• Det är INTE lågaffektivt.

Då utstrålar man osäkerhet och ängslan och man blir 

otydlig= man blir tvärtom.
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Q and A



exit 

Vad har du tagit med dig från 
föreläsningen idag? 

Skriv gärna fler saker☺

Följ oss gärna på:
Instagram: move.pedagogic

Mail: movepedagogik@gmail.com

Hemsida: www.movepedagogik.se

mailto:movepedagogik@gmail.com


Tack för de här 3 tillfällena!


