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Low arousal
- Lav affektive metoder

- Autonomistøttende pædagogik

Bo Hejlskov Elvén

- Månedlig supervision

- Uddannelse af personale

- Jævnlige kurser



Autonomistøttende
pædagogik

Håndtere
- Low Arousal metoder
- At dæmpe de store følelser

Evaluere
- Hvorfor blev det som det blev?
- Hvorfor gik det galt?

Forandre
- Hvordan undgår vi at det samme sker 
igen?



Vigtige 
kerneprincipper
• Autonomi. Mennesker har ret til så 

meget selvbestemmelse som muligt

• Mennesker skal behandles med respekt, 
uanset alder og funktionsniveau

• Alle har ret til et godt og meningsfuldt 
liv – hele livet

• Alle har ret til at være den de er



Motivation
Teori X og Teori Y – Douglas McGregor (1960)
Platon og Aristoteles’ børnesyn

Ydre motivation (teori x)
- Kontrol, straf, belønning

Indre motivation (teori y)
- At skabe gode rammer
- Kræver samarbejde



Straf
• At føle sig uretfærdigt behandlet

• Øger den adfærd vi straffer

• Legitimerer adfærden

• de Quervain effekten



Belønning
• Inflationsefffekten

• Glæden mindskes

• Straffende IKKE at få belønningen

• Opbygger et modsætningsforhold

• Mindsker egenmotivationen for den 
belønnede adfærd



Motivation
Ydre motivation

- Platon
- Kontrol, straf, belønning

Indre motivation
- Aristoteles
- Wendy Grolnick (1997)
- Ross Greene (1998)



Pespektivskiftet
• Ross Greene: Mennesker gør det rigtige, hvis de 

kan!
• Vi ved ikke om det rent faktisk forholder sig 

sådan, men vi ved at det er uhyre effektivt i 
forhold til at reducere konflikter.

• Motivation
• Målet er samarbejde
• Når krav og forudsætninger matcher, og når 

det der kræves opleves som meningsfuldt
• Når tre behov opfyldes: Kompetence, Relation, 

Autonomi
• Aaron Antononovsky – Resilliensforskning –

Oplevelse af sammenhæng: Begribelighed, 
Håndterbarhed, Meningsfuldhed

• Når mennesker ikke gør det rigtige, er det fordi vi 
stiller for høje/forkerte krav til dem.

• Det miljørelaterede handicapbegreb



3 bærende principper
• Ansvarsprincippet

• For at kunne påvirke er du nødt til at tage 
ansvar

• Ord som ”dumper” ansvar:
• Stædig, umotiveret, kravafvisende, 

oppositioinel
• Skyld er ikke er i fokus, samarbejde er

• Eksternalisering: barnet er ikke problemet, 
problemet er problemet

• Kontrolprincippet
• Man er nødt til at have selvkontrol for at 

kunne samarbejde
• Magtanvendelser

• Retfærdighedsprincippet
• Lige behandling handler ikke om at alle skal 

have det samme
• Åbenhed omkring forskelligheder



Vippemodellen

Symptomer
Stress

Kravafvisende adfærd, 
udadreagerende adfærd, 
angst, 
tvangsadfærd, 
selvskade, 
Selvmordsadfærd,
osv.



Stressmodellen

Kaos – Kaosadfærd -
Symptomer

Udløser

Advarselstegn

Søvnbesvær
Hjemmesituation
Skolegang



Almindelige 
vanskeligheder
• Empativanskeligheder

• - Problemer med at aflæse andre mennesker
• - Problemer med at gennemskue hvad andre 

mennesker tænker og føler
• - Problemer med at gennemskue AT andre 

mennesker tænker anderledes
• - Sårbarhed overfor affektsmitte

Strategivanskeligheder/eksekutive vanskeligheder
• - Problemer med at gennemskue årsag 

virkning
• - Problemer med at forudsige verden og 

dermed planlægge relevant



Almindelige 
vanskeligheder
• Sansesårbarhed

• - Overfølsomhed
• - Underfølsomhed
• - Habitueringsvanskeligheder

• Stressfølsomhed



Forventninger
• Evne til at kunne gennemskue årsag-

virkning
• Evne til at strukturere, planlægge og 

gennemføre
• Evne til at huske imens man tænker 

(arbejdshukommelse)
• Impulskontrol
• Udholdenhed
• Sociale kompetencer, fx empati
• Stressfølsomhed
• Evne til at sige ja
• Affektreguleringsevne



Stressmodellen

Kaos

Udløser

Advarselstegn
Strategier

at nægte
at lyve
at stikke af
at spytte
at true
at slå



Strategiplan 
- i forhold til meltdowns
• Advarselstegn

• Uro i tankerne
• Uro i kroppen
• Tanker om ikke at være sur, men ikke kunne lade være
• sult

• Ting jeg kan gøre for at aflede mig selv
• Se youtube
• Se netflix
• Kalde på min hund og kæle med ham
• Spise et stykke slik
• Bruge min hvide sansebold

• Sociale situationer og andet, der kan aflede mig
• Kram fra mor
• Far kan være hos mig uden at kramme, han må gerne tale til mig og kalde på min hund

• Hvad kan forebygge mine meltdowns
• Massage på skolen
• At vide, at jeg kan trække mig fra den fælles spisning
• At jeg benytter mig af mine afledninger



Pointer 
vedrørende 
læring
• Børn lærer ikke af at mislykkes!

• Vores opgave er, at få vores 
børn til at lykkes, ikke mislykkes.



Kerneprincipper
• Autonomi. Mennesker har ret til så 

meget selvbestemmelse som muligt

• Mennesker skal behandles med respekt, 
uanset alder og funktionsniveau

• Alle har ret til et godt og meningsfuldt 
liv – hele livet

• Alle har ret til at være den de er


