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Intro til LA2 v. Trine Uhrskov

https://www.wevideo.com/view/2830841263


Program

• Low Arousal

• Præsentation af LA2
o Dobbeltperspektiv

o Trivselsplan

o Tryghedsplan

• At være i konflikt
o Perspektiver fra praksis

o Mentalisering

• Kloge Åge



Low Arousal



LA (Low Arousal) tilgangen

• Deeskalerende tilgang

• Fokus på håndtering af voldsom adfærd

• Fokus på personalets tilgang



Low Arousal

• Lad som om, du er rolig/udvis ydre ro - så er du på vej mod indre ro

• Skab indre ro ved vejrtrækning og grounding

• Vær opmærksom på dit kropssprog – skuldre, hænder mm.

• Vær opmærksom på din øjenkontakt

• Hold afstand

• Pas på med berøring

• Vær opmærksom på ikke at tale for meget

• Lyt til barnet/den unge – hvad handler det om?

• Brug afledning når det er rimeligt

• ”Skru ned” for støj omkring barnet f.eks. andre børn, computer, 

personalesnak mv

• Skab ro ved evt. at flytte andre

• Tal situationen igennem – med hinanden, med barnet og evt

netværket

Kilde: McDonnell, 2010



Grundlæggende principper

• Ansvarsprincippet – den, der tager ansvar kan påvirke

• Kontrolprincippet – man skal have kontrol over sig selv for 

at kunne samarbejde med andre

• Princippet om affektsmitte – mennesker smitter hinanden 

med følelser og stemning

Kilde: Vold som udtryksform: Kort og godt om Low Arousal, 2018



Fra LA              LA2

To ekspertpositioner:



LA2 (Low Arousal 2)

• Fokus på dialog med barnet

• Fokus på barnets trivsel

• Fokus på barnets mestring

• Fokus på fælles faglig tilgang 

Fokus på forebyggelse, håndtering og læring



Tilstræbt indefra perspektiv

• Hvis barnet ikke kan eller ønsker deltage med sin egen 

viden om sig, så kan vi, som fagpersoner forsøge på at 

sætte os i barnets sted. 

• Det er en bevidst tilstræbelse på at forstå, hvordan barnet 

oplever at være sig i netop denne situation og under netop 

disse vilkår.





Min fælles trivselsplan



Min fælles trivselsplan eksempel



Trivselsbarometer



Min fælles trivselsplan 

• Sammenhængende billede af barnets niveau for trivsel

• Beskrivelse af barnets tegn på trivsel, belastningsfaktorer, 

hverdagsstrategier og støttebehov til  enten at vedligeholde 

trivsel eller få en bedre hverdag

• Skaber et overblik som vi som fagprofessionelle, pårørende og 

barnet kan samarbejde om 



Mine tanker om mig selv -
indefraperspektiv

• Mine ressourcer

• Mit netværk

• Mine trivselstegn

• Mine advarselstegn

• Mine belastningstegn

• Mine mestringsstrategier

• Min trivselsplan

Vores tanker om barnet/den 
unge - udefraperspektiv

• Barnets/den unges ressourcer

• Barnets/den unges netværk

• Barnets/den unges trivselstegn

• Barnets/den unges 

advarselstegn

• Barnets/den unges 

belastningstegn

• Fælles faglig tilgang

• Trivselsplan

Oversigt over støtteark i LA2 manual



Eksempel på tilpasset trivselsplan



Eksempel på tilpasset trivselsplan







Min fælles trivselsplan

• Det er barnets plan – vi er medhjælpere og sekretærer

• Brug barnets ord, hvis I skriver

• Det er barnets stemme, der skal tydeliggøres - også selvom vi 

mener noget andet

• Hjælp med hukommelse, forslag og hypoteser, men 

nysgerrigheden skal være i højsæde

• LA2 er en proces og ikke et færdigt produkt



Trivselsplan, Belastningstegn:

Mere ”subtile” tegn på mistrivsel, 

såsom:

• Svært ved at falde i søvn

• Mangel på appetit

• Overspisning

• Stresssymptomer

• Tristhed

• Manglende overskud, mm. 

• Trækker sig fra det sociale

• Mere urolig 

• Koncentrationsbesvær

Tryghedsplan, Optrapnings- og 

Kaosfase:

• Vold

• Verbale trusler

• Selvskade

• Affektudbrud mm. 

• Isolation (skolevægring) i kortere 

eller længere tid

• Misbrug

• Fastlåst 

• Apatisk

Forskel på ”belastning” og ”kaos”



Min Tryghedsplan

• Min tryghedsplan har fokus på håndtering af KAOS 
episoder i fremtid – altså det som risikerer at ske i morgen

• Min tryghedsplan er en generel plan for fremtidige KAOS 
episoder – den skal derfor kunne bruges i mange 
forskellige typer episoder

• Min tryghedsplan skrives på baggrund af:

1. Barnets indefra perspektiv

2. Barnets erfaringer med det som er hjælpsomt for ham 
eller hende for at få kontrol over sig selv 

3. Barnets erfaringer med mestringsstrategier, som 
han/hun har erfaring med at have brugt tidligere 



Tryghedsplan – begge perspektiver



Min tryghedsplan (barnet)

- udløsende årsager



Min tryghedsplan (barnet)



Min tryghedsplan (barnet)



Min tryghedsplan (barnet)



Tryghedsplan for fagprofessionelle

• Tryghedsplan for fagprofessionelle har fokus på håndtering af 
voldsomme episoder i fremtid – altså det som risikerer at ske i 
morgen

• Tryghedsplan for fagprofessionelle er en generel plan for 
fremtidige voldsomme episoder – den skal derfor kunne bruges i 
mange forskellige typer af voldsomme episoder

• Tryghedsplan for fagprofessionelle skrives på baggrund af:

1. Barnets erfaringer med det som er hjælpsomt for ham eller 
hende for at få kontrol over sig selv (min tryghedsplan)

2. Vores erfaringer med det konkrete barn

3. Vores erfaringer med andre børn

4. Vores viden fra metoder og tilgange



















At være i konflikt

Perspektiver fra praksis (professionelle)

Pædagog i specialklasse 



At være i konflikt

Perspektiver fra praksis (barnet)

Elev fra specialklasse – 7. klassetrin



Mentaliseringssvigt

• Når det rationelle dominerer 

og man ikke tager højde for 

det følelsesmæssige

• Når følelserne dominerer og 

man ikke får tænkt sig om
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Præfrontal cortex Det limbiske system



Teori om andres tanker og følelser 

(se sig selv udefra og andre 

indefra)

Andres adfærd og intentioner giver 

mening for os?

Vi ved, hvad vi skal sige og gøre?

Mentalisering



Kloge Åge

• Anerkend betydningen af din og barnets relation

• Anerkend betydningen af barnets erfaringer (dobbeltperspektiv)

• Vær nysgerrig på barnets adfærd (funktion)

• Spørg og inddrag barnet (ansvarsprincippet)

• Spørg og inddrag netværket

• Lyt (uden munden fyldt med ord)

• Lær sammen med barnet af det der går godt og skidt

• Husk at en low arousal tilgang til barnet kræver at du selv er i balance

• Husk at fokus på hverdags-trivsel giver færre konflikter jvf. Socialstyrelsen

Hilsen Trine og Anja, fagkonsulenter, Autismefokus



Find LA2 her

3-dages LA2-kurser:

Afholdes af Specialområde Autisme med opstart i december 2022, april, august 
og november 2023. Kontakt os på: SOC.sau.kursusadministration@rm.dk

LA2 manual: 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/la2-2013-metodemanual-til-forebyggelse-
af-vold-og-fremme-af-trivsel-pa-botilbud

LA2 materiale til print og som skrivbare pdf-filer:

http://sopra.dk/la2/

Socialstyrelsens erfaringsopsamling fra satspuljeprojektet ”Forebyggelse 
af magtanvendelse i socialpsykiatrien” hvor LA2 er udviklet:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/erfaringsopsamling-projekt-forebyggelse-
af-magtanvendelse-pa-botilbud

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/la2-2013-metodemanual-til-forebyggelse-af-vold-og-fremme-af-trivsel-pa-botilbud
http://sopra.dk/la2/
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/erfaringsopsamling-projekt-forebyggelse-af-magtanvendelse-pa-botilbud

