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Sokrates ansåg att alla gör 
så gott de kan 
Därför bör vi inte straffa 
brottslingen, men utbilda 
hen

Pedagogik



Platon ansåg att barn 
är vildar som måste 
tämjas och 
disciplineras

Pedagogik



Pedagogik

Aristoteles ansåg att barn är 
ofärdiga vuxna som kommer 
att bli bra vuxna bara de får 
stöd att utvecklas 
Precis som en växt behöver 
vi vatten och näring, sen går 
det oftast bra 
Fast vissa växter behöver en 
pinne att stödja sig på. 
Särskilt när det blåser 



Så vi hamnar i en diskussion 
om pedagogikens mål 
- Lydnad genom manipulation 
- Autonomi genom stöd

Pedagogik





Människosyn

McGregor beskrev i 1960 två 
grundläggande syn på människor 
som färgar våra metoder 
- X - Att människor är lata och 

måste motiveras, kontrolleras 
och övervakas 

- Y - Att människor söker 
självständighet och gör sitt 
bästa utifrån sina 
förutsättningar





Ross Greene pratar om en 
synvända 
- Greene säger att det handlar 

om huruvida vi anser att  
- Personen gör det med flit  
- Personen gör sitt bästa men 

förväntningarna är för höga

Synvändan





Tomasello beskriver 
utvecklingen av moral som två 
spår 
- Att vi ska ta hand om den svaga 

(etik) 
- Att vi ska se till att alla i gruppen 

uppför sig (moralisering) 
Båda är viktiga för en grupps 
sammanhållning 
Och därmed för gruppens 
överlevnad

Synvändan



Om vi anser att personen är 
likställd med oss själva 
- Tror vi att personen gör det med flit 
- Placerar vi ansvaret på personen 
- Minskar vårt önska att förstå varför 

personen gör som hen gör 
- Minskar vår tendens till empati 
- Tycker vi mindre om personen 
- Minskar vår flexibilitet och acceptans 

kring personen 
- Anpassar vi mindre kring personen 

Det blir en ond cirkel

Synvändan



Om vi anser att personen är 
svag eller sårbar  
- Tror vi att personen gör sitt bästa 
- Tar vi ansvar 
- Ökar vårt önska att förstå varför 

personen gör som hen gör 
- Ökar vår tendens till empati 
- Gillar vi personen mer 
- Ökar vår flexibilitet och acceptans 

kring personen 
- Anpassar vi mer kring personen 

Det blir en god cirkel

Synvändan





Moral pop-out  
effect

Ana Gantmans forskning visar att 
vi bearbetar moralisk 
information snabbare än annan 
information 
Det betyder att vi har en 
tendens att se andras beteende 
genom ett moraliskt filter



Kanske är synvändan att vi 
börjar undertrycka pop-
outeffekten 
Det är en kognitiv process 
Och beroende av stress

Moral pop-out  
effect



Får man en parkeringsbot kan man 
tänka på två sätt 
- Jag ställde bilen fel. Det var dumt 
- Parkeringsvakten är en idiot 

- Tar man sista utgångspunkten ställer 
man bilen likadant dan efter 

- Och får en ny parkeringsbot 
- Och blir bekräftat: Parkeringsvakter 

är idioter 
- Maktlösheten ökar 
- Och man inte lär sig någonting

Parkeringsvakten 
Attributionsteoretisk exempel



Synvändan är alltså en ganska 
komplicerat löpande process 
Med bas i människans 
utvecklingshistoria som 
flockvarelse  
Men kan vi operationalisere 
den?

Synvändan



Metod

Bra metod bygger på den 
goda cirkeln 
Och bra metod förstärker den 
goda cirkeln



Metod

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



Metod

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



Dämpa känslouttrycken 
Undvik dominerande ögonkontakt  
Prata lugnt utan att höja rösten och utan 
käkspänningar 
Ta tid, stressa inte 
Sätt dig i oroliga situationer 
Backa ett steg - även i kravsituationer 
Få personen att tänka på annat - avleda 
Använd rörelse istället för fasthållning

Lågaffektiv metod









Metod

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



Metod

Bra utvärderingsmetod utvärderar 
något vi kan påverka





Metod

Bra utvärderingsmetod utvärderar 
något vi kan påverka 
- Konkret konfliktutvärdering - fokus på 

personalens beteende 
- Förmågakartläggning - kartläggning av 

stöd 
- Stressfaktorkartläggning 
- Beteendefrekvenskartläggning - tid och 

plats



Metod

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



Verktyg

Med fokus på autonomistöd 
- Stöd och service 
- Träning av färdigheter och strategier 
- Behandling av det och de som går att 

behandla
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