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> Hvad

Afstemt Pædagogik går ud på at identificere tegn på udfordrende eller selvskadende adfærd, 
have en plan for, hvad man gør, hvis adfærden opstår, samt en plan for, hvad man som leder 
og medarbejder kan gøre efter en hændelse.

Afstemt Pædagogik bygger på Low Arousal-tænkningen. De basale principper i metoden er, at 
borgere med udfordrende adfærd har vanskeligere ved at tage vare på sig selv, end mennesker 
almindeligvis har. De har sværere ved at genkende, udtrykke og regulere deres følelser, og de 
har problemer med at forstå sammenhænge i det, der sker omkring dem. De kan også have 
svært ved at skelne mellem egne og andres følelser, så medarbejderes arousal ’smitter af ’ på 
deres tilstand. 

I korte træk handler Afstemt Pædagogik om at afstemme omgivelserne bedst muligt til 
borgerens aktuelle tilstand for at holde stress og affekt på et niveau, der optimerer borgerens 
funktionsniveau.

> Hvordan 

Medarbejderen skal afstemme sig i forhold til borgeren, ikke omvendt. Og ansvaret for at 
nedbringe den udfordrende adfærd ligger hos omgivelserne. Tankegangen i Afstemt Pædagogik 
er at finde borgerens ressourcer og se muligheder for forandring, frem for at være optaget af 
problemer og af at korrigere og påtale udfordrende adfærd. Det gælder om at gøre omgivel-
serne mere forudsigelige og meningsfulde for at kunne øge borgerens muligheder for at 
håndtere stressfaktorer.

Arbejdet med Afstemt Pædagogik bliver dokumenteret og fulgt i fire skemaer:

1) Baselineskema, hvori medarbejderen beskriver det formål, der skal arbejdes med 
sammen med borgeren, og det eller de indsatsmål, der er sat for udviklingen i den 
efterfølgende periode.  

2) Delmålsskema, som medarbejderen bruger løbende til at beskrive og udvikle  
delmålene for den nærmeste periode og måle den udvikling, der løbende sker.

3) Hændelsesskema, hvor medarbejderen noterer de uønskede hændelser med  
udfordrende adfærd og hændelsernes intensitet samt de positive hændelser, som er udtryk 
for, at borgeren er i trivsel og udvikling. Desuden noteres eventuelle magtanvendelser.  
Til hændelsesskemaet hører analyseskemaet – et hjælpeskema, der bruges til løbende  
at samle op og analysere data.  

4) Vidensbanken, som medarbejderne bruger til at opsamle viden om de tegn på et stigende 
stress- og affektniveau, som borgeren viser, og hvad de opfattes som et udtryk for. Desuden 
beskriver medarbejderne den hensigtsmæssige respons og de pædagogiske handlemåder,  
de har fundet virker positivt på borgerens stressniveau.

> Hvorfor 

Når man arbejder med Afstemt Pædagogik, antager man, at en borger med udviklings-
forstyrrelser og udfordrende adfærd er stresset en meget stor del af tiden. Og at mange  
af de problemstillinger han eller hun har, er koblet med det høje stressniveau. 
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Udviklingsforstyrrelser kan naturligvis ikke forklares ud fra stress og belastning, men der  
kan være sammenhænge mellem stress og fx angst, depression og udfordrende adfærd. 

Afstemt Pædagogik hviler på affektteori og affektsmitte. Affektsmitte refererer til vores  
tendens til at opleve den samme affekt som den, vi aflæser i et andet menneske. Man kan 
mærke, hvad andre føler. Når man eksempelvis har en oplevelse af frygt, vil mennesker 
omkring en have en tendens til at spejle de specifikke spændingsmønstre i kroppen og  
begynde at opleve frygt. Når personalet har kendskab til den enkelte borger og til affekt - 
smitte samt har redskaber og kompetencer til at arbejde systematisk med det, kan  
affektsmitte også bruges til at forebygge udfordrende adfærd.

> Læs mere 

Find mere viden om metoden, skemaer og manualer til Afstemt Pædagogik på  
Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/afstemt-paedagogik

Til Afstemt Pædagogik hører tre manualer: 
 Metoden Del I – Teoridel
 Metoden Del II – Praksisdel
 Metoden Del III – Skemahæfte 

Afstemt Pædagogik

http://www.voldsomudtryksform.dk
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/afstemt-paedagogik

