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Barn som  
kan uppföra sig  
gör det

Ross W. Greene



Annars kan man kanske inte 
leva upp till krav och 
förväntningar kring

- Att förstå konsekvenser av eget handlande 
- Flexibilitet 
- Uthållighet 
- Impulskontroll 
- Sociala förmågor 
- Stresstålighet 
- Följsamhet



Metod
Att hantera svåra 
situationer utan att 
eskalera dem 
Att utvärdera varför det 
blev svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen
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Låg-affektiva strategier



Låg-affektivt 
bemötande
Dämpa känslouttrycken 
Undvik förlängd 
ögonkontakt vid 
kravsättning eller konflikt 
Prata lugnt och utan 
käkspänningar 
Aavleda



Låg-affektivt 
bemötande
Respektera det personliga 
utrymmet  
- Varje gång någon går två 

steg bort från dig ska du gå 
två steg baklänges 

- Gå baklänges vid 
kravsättning 

- Placera dig inte mitt emot
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Låg-affektivt 
bemötande
Sätt dig när någon blir 
orolig 
Undvik att markera dig 
fysiskt 
Låtsas du är på väg hem 
från stan en mörk 
lördagskväll! 
Undvik att smittas av den 
andras oro  
Se till att smitta den 
andra med ditt lugn



Metod:
A

ffe
kt

in
te

ns
ite

t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Vid kaos







Låg-affektivt 
bemötande 
- vid kaos

Vänta - oftast räcker det 
Få ut andra så det blir 
utrymme och lugn 
Undvik beröring med spända 
muskler  
- Slappna av om någon tar tag 

i dig



Och i nödsituationer, där du 
måste ta tag  
- Använd Studio III. Vi hanterar 

inte våld på amatörmässig 
grund! 

- Så utbildning!

Låg-affektivt 
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Låg-affektivt 
bemötande
Lugn 
Vänta ut 
Återgå till vardagsaktiviteter 
Avleda vidare
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Vardagen igen
Utvärdera



Metod
Att hantera svåra 
situationer utan att 
eskalera dem 
Att utvärdera varför det 
blev svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen



När något inte 
funkar 

är det något som är 
fel
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