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Magtanvendelser der er akutte 
Uforudsigelige situationer 
Farlige situationer

Magtanvendelser der kan 
tolkes/tænkes 
Som pædagogisk nødvendige 
Borgere der “gerne” vil 
fastholdes 
Sensorisk stimulerende 
magtanvendelser 
Borger der skal eksplodere

Følelsemæssige magtanvendelser 
-  fordi vi mister overblik 
- handler om at få ret 
- handler om at “rette ind”
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Kan vi ikke gøre som meget ved, men have 
en samstemt måde fysisk at agere på evt. 
risiokovurdering

Der kan udarbejdes pædagogiske planer ud 
fra en analyse om behov og tiltag ud fra det 
behov Sensorisk, kognitiv, miljø eller 
realtions dele som tolkeramme 
Der skal tænkes i processer, der kan tage 
tid

Kan vi næsten fjerne helt ved at  
kende egen tolerance, reaktion og  
ved at styrke samarbejde i org.



Arousal
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Indenfor for neuropædagogik anses arousal som 
vågenhed i hjernen

Arousal i denne sammenhæng er tænkt som 
spændingsintensiteten mellem to mennesker eller i 

en sammenhæng
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Hvad er Low Arousal http://chir.ag/calm-down/0



" Hvis du vil hjælpe mig, så forsøg ikke at ændre mig til at passe ind i din 
verden . Undgå at forsøge at begrænse mig til en lille del af din verden, som du 
kan ændre for at den passer mig . Giv mig den værdighed at møde mig på mine 
egne vilkår ; erkend, at vi er lige så fremmed for hinanden, og at mine måder at 
være på ikke blot er en beskadiget version af din. Betvivl dine antagelser. Definer 
dine begreber . Arbejde med mig for at bygge flere broer mellem os`                                   
Jim Sinclair

Tegning Cirkeline Rebecca Pørksen
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Personale Borger

Low Arousal



Vend dig mod din sidemand/kvinde 

• Fortæl kollegaen om en konflikt du har været i 
• Begge fortæller om sin situation 

• Er der lighedspunkter i jeres konfliktberetninger?

Hvad er en konflikt for dig?



Konflikter



Konflikter

• Vi	kan	ikke	undgå	konflikter	
i	et	pædagogisk	miljø	

• Som	personale	kan	vi	
reducere	antallet,	længden	
og	voldsomheden	af	dem
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Konflikt forebyggelse

Konflikter er forskellige – vi reagerer forskelligt 
– meget afhænger af måden vi møder 
konflikten på. 

Vi er derfor nødt til at forholde os til vores 
ansvar for konflikten ! 

• Hvad er min andel af konflikten? 
• Hvis jeg skal ændre noget i den konfliktfyldte 

relation – skal jeg starte hos mig selv!



Konflikter

• Kolde	processer	
• narrativ	og	episodebaseret	
• problemløsning	
• planlægning
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Varme processer
• følelsesmæssig 

baseret
• stereotypisk 

opfattelse
• ufleksibel Metcalfe & Mischel 99

Begge dele er afhængige af samspil, kognitionsniveau, 
affekt og arousalniveau Anderson & Bushmann 2002



Konflikter og Low 
Arousal

• Konflikthåndtering	ud	fra	Low	Arousal	ændrer	
ikke	adfærden	i	sig	selv	

• Mennesker,	der	har	udfordrende	adfærd	og	får	
et	dårligt	rygte,	kan	fremkalde	stærke	
frygtreaktioner	i	personale	(Singh,	Lloyd	&	
Kendall,	1990).
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Personalets egne script skinner ofte i gennem i 
pressede situationer (Anderson & Bushmann 2002)



Tolerance
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Adfærd 1	☺ 2 3 4 5☹

Slag

Trusler

Ignorer

Nægter

Svarer	igen



Tolerance
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Adfærd 1	☺ 2 3 4 5☹

Slag IIIII III IIIII III IIII

Trusler II I II IIII IIIIIIIIIIIII

Ignorer IIIIIIII III IIIII II III

Nægter IIIII III IIIII IIII IIII

Svarer	igen IIIIIIIIIII III I III IIII



Opmærksomhedspunkter ved 
konflikthåndtering - team

• Kende	hinanden	i	et	team		
• Tolerance	
• Tegn	og	behov	for	støtte	

• Opmærksomhed	på	håndtering	af	en	konflikt	
• Den	enkelte	gør	det	bedste	i	den	situation	man	har	
stået	i	

• Systematisering	af	konfliktforløb	-	særligt	efter	og	
roller
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Tilgang
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Kortsigtet
Håndtering

• Klare situationen
• Vurdering af elevens tilstand
• Her kan man ikke udvikle
• Skabe et roligt rum

Langsigtet
Ændring

• Når der er ro
• Forklaringer
• Meningsgivende
• Motiverende



Low Arousal
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A central theme of the Low Arousal philosophy
is the encouragement of carers to constantly

question their own behaviour when
working in care settings 



Low Arousal

• Når	et	menneske	er	i	affekt,	
lærer	det	ikke.	Ved	at	
fastholde	et	krav,	der	
presser	personen	ud	over	
kanten,	opnår	vi	ikke	andet	
end	at	personen	bliver	
mere	stresset	eller	kommer	
endnu	mere	i	affekt.
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Før Intervention 

• I en krisesituation vil personen ofte begynde at vise 
tegn på panik eller angst (råbe op, truende adfærd, 
fysiske træk som anspændthed, store øjne, 
tilbageholdt åndedræt m.m.) 

• Hvis man observerer, at personens arousal niveau 
er stigende, er det hensigtsmæssigt at personalet 
udviser en low arousal tilgang for at undgå en 
eskalering af adfærd



Forløb af affektudbrud  
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Low Arousal er….

• At	tage	udgangspunkt	i	den	enkelte	ud	fra	den	enkeltes	
forståelses	verden	

• At	bruge	en	refleksiv	tilgang,	der	bunder	i	at	man	
kontinuerligt	er	opmærksom	på	forskelle	i	adfærd	og	
samspil	

• At	man	giver	udviklende	modspil	
• At	man	som	personale	yder	det	der	udvikler	eller	stabiliserer	
personen	bedst	uden	at	forvente	noget	igen
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• Lad	som	om	du	er	rolig

• Øjenkontakt	
• Afstand	
• Berøring	
• Tale	
• Lytte	til	personen	
• Aflede	
• Tilpasse	generel	stimuli	
• Flytte	andre	

• Tale	situationen	igennem	–		
	 	 Registrering	



Hvad er det så vi kan gøre for at håndtere 
konflikterne i praksis? 

• Være professionelle – undgå at blive følelsesladet 
• Lad din ro smitte til den anden person 
• Undgå at blive smittet af den andens uro 
• Respekter det personlige rum  

– Hver gang, du vil gå et skridt fremad, skal du gå to 
skridt baglæns 	

• Stil dig aldrig lige overfor en person i affekt

Low arousal i praksis




