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Platon beskriver en diskussion 
mellem Sokrates og Adeimantos  
- Sokrates anså at ingen gør forkert 

med vilje. Vi gør det rigtige, hvis vi 
kan. Det kaldes Sokrates første 
paradoks 

- Adeimantos anså at mennesker 
handler ondt af naturen, og kun 
handler socialt acceptabelt når vi 
vinder på det

Verdens ældste pædagogiske debat 
  > 400 f.Kr.



De var dog enige om at børn er 
født vilde og skal tæmmes 

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 380 f.Kr.



Aristoteles anså at børn er 
umodne voksne som nok skal 
vokse op til gode voksne  
Præcis som en plante har de 
brug for vand og næring, så 
går det oftest fint 
Men visse planter har brug for 
en pind at støtte sig til. 
Særligt når det blæser

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 360 f.Kr.



Så de havnede i en diskussion 
om pædagogikkens og 
omsorgens mål og metode 
- Lydighed gennem 

manipulation og autoritære 
metoder eftersom mennesket 
af naturen er egoistisk 

- Autonomi gennem tilpasset 
støtte eftersom mennesket 
gør sit bedste

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 360 f.Kr.



Processen at gå fra 
lydighedsperspektivet til 
autonomistøtteperspektivet er det 
nødvendige tankeskift for god 
pædagogik

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 360 f.Kr.















Tomasello beskriver udviklingen 
af moral som to spor 
Begge spor er vigtige for en 
gruppes sammenhold 
Og dermed for gruppens 
overlevelse 
- At vi tager hånd om den svage (etik) 
- At vi sørger for at alle i gruppen 

opfører sig ordentligt (moralisering)

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 2016



Tager vi ansvar

Bliver vi nysgerrige på  
hvorfor personen  
gør som den gør

Adfærden mindsker

Stress og udtrykt  
emotion mindsker

Tror vi at personen  
gør sit bedste

Synes vi bedre om personenBliver vi fleksible og  
accepterende 

Tilpasser vi  
omkring personen Øger vores empati

Hvis vi anser at personen er svag og sårbar

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 2020







Tror vi at personen  
gør det med vilje 

Dumper vi ansvar på personen

Bliver vi ikke nysgerrige på  
hvorfor personen  
gør som den gør

Lukker vi vores 
empati ned

Synes vi mindre om personenMindsker vores fleksibilitet  
og acceptans

Tilpasser vi ikke  
omkring personen

Adfærden øger

Stress og udtrykt  
emotion øger

Hvis vi tror at personen er jævnbyrdig med os selv

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 2020



Science 27;305(5688):1254-1258



Det nødvendige tankeskift for 
god pædagogik er altså en ret 
kompliceret løbende proces 
Med basis i menneskets 
udviklingshistorie som flokdyr 
Men vi er nødt til at forholde 
os til hvem vi er 
Vi taber den når 
- Vores metoder ikke virker 
- Vi er stressede 
- Vi overvurderer elevens evner

Verdens ældste pædagogiske debat 
  - 2020



Ingen gør forkert med vilje

Sokrates paradoks



Den der kan opføre 
sig ordentligt, gør det

Sokrates paradoks



Ellers kan man måske ikke 
leve op til krav og 
forventninger til

- At forstå konsekvenser af egne handlinger 
- Fleksibilitet 
- Udholdenhed 
- Impulskontrol 
- Sociale evner 
- Affektregulering 
- Stressfølsomhed 
- Perceptuel følsomhed 
- Kommunikationsevner  
- Efterrettelighed



Affektregulering

Når vi har for store forventninger på os 
er vi nødt til at bruge strategier som 
- At nægte
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Man er nødt til at have 
kontrol over sig selv hvis 
man skal kunne samarbejde

Kontrolprincippet



Strategier for at undvige at tabe selvkontrollen 
- At nægte 
- At lyve 
- At gå to skridt bagud 
- Selvskadeadfærd 
- Rus 
- Trusler  
- Skældsord 
- At spytte eller slå

Affektregulering





Værktøjskasserne  
- kvalitetssikring i pædagogisk arbejde

At håndtere svære situationer uden at 
eskalere dem 
At evaluere hvorfor det blev svært 
At forandre så det ikke sker igen



Værktøjskasserne  
- kvalitetssikring i pædagogisk arbejde

At håndtere svære situationer uden at 
eskalere dem 
At evaluere hvorfor det blev svært 
At forandre så det ikke sker igen



Vi undviger  
- Samtalen 

- Fraser SL, Archambault, I & Parent, V (2016). Staff Intervention and Youth Behaviours in a Child Welfare Residence. Journal of 
Family Studies 25, 188-199 

- Irettesættelser 
- van Duijvenvoorde ACK, Zanolie K, Rombouts SARB, RaijmakersMEJ, & Crone EA (2008): Evaluating the Negative or Valuing the 

Positive? Neural Mechanisms Supporting Feedback-Based Learning across Development. The Journal of Neuroscience 28(38) s. 
9495-9503    

- At sætte grænser 
- Koestner, R., Ryan, R. M., Bernieri, F., & Holt, K. (1984). Setting limits on children’s behavior: The differential effects of 

controlling versus informational styles on children’s intrinsic motivation and creativity. Journal of Personality, 54, 233–248.  

- Straf og konsekvenser 
- Bacher-Hicks A, Billings, SB & Demming, DJ (2019). The School to Prison Pipeline: Long-Run Impacts of School Suspensions on 

Adult Crime. National Bureau of Economic research Working Paper no. 26257. 
- Cuellar AE & Markowitz S (2015). School suspension and the school-to-prison pipeline. International Review of Law and 

Economics 43: 98-106 

- Belønninger og belønningssystemer 
- Deci, E, Koestner, R., Ryan, R. M. (199). A Meta-analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsics Rewards on 

Intrinsic Motivation. Psychological Bulletin 125(6), 627-268

Optrapningen 
Håndteringsværktøj
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Alle disse metoder  

har lydighed som mål

Optrapningen 
Håndteringsværktøj





Optrapningen 
Håndteringsværktøj

Ro Opposition Aggression

Deeskalering 81,3 % 3,1 % 15,6 %

Samtale 59,6 % 21,1 % 19,3 %

Irettesættelse,
sætte grænser 26,3 % 51,6 % 22,1 %

Stå i vejen 28,6 % 21,4 % 50 %

Bede om at gå 46,9 % 31,3 % 21,9 %

Isolering 38,1 % 28,6 % 33,3 %

Fastholdning 51,9 % 11,1 % 37,0 %



Man er nødt til at have 
kontrol over sig selv hvis 
man skal kunne samarbejde

Kontrolprincippet



Affektsmitte

Affekt smitter - vi kan 
mærke hinandens følelser 
Det gør vi ved hjælp af 
såkaldte spejlfunktioner 
Vi spejler hinandens 
muskelspændinger
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Håndteringsværktøj



Dæmp de store følelser 
Undvig dominerende øjenkontakt  
Tal roligt uden kæbespændinger 
Tag tid - stress ikke 
Afled - flyt fokus fra følelsen 
Anvis videre

Optrapningen 
Håndteringsværktøj



Pas på afstanden  
- Hver gang nogen går to skridt væk 

fra dig skal du gå to skridt 
baglæns 

- Gå baglæns ved kravsætning

Optrapningen 
Håndteringsværktøj



Stå ikke lige overfor

Optrapningen 
Håndteringsværktøj



Stå ikke lige overfor 
Lidt på siden er bedre

Optrapningen 
Håndteringsværktøj



Sæt dig ned når nogen bliver urolig 
Undvig at markere dig fysisk

Optrapningen 
Håndteringsværktøj



Sæt dig ned når nogen bliver urolig 
Undvig at markere dig fysisk 
Lad som om du er på vej hjem fra 
byen en mørk aften! 
Undvig at blive smittet af elevens 
uro  
Boost ikke situationen med din 
egen stress 
Men smit med din ro

Optrapningen 
Håndteringsværktøj
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Vent - det er ofte nok 
Få andre ud så der bliver plads og ro 
Undvig berøring med spændte muskler  
-Slap af hvis nogen tager fat i dig

Kaosfasen 
Håndteringsværktøj



Kaosfasen 
Håndteringsværktøj

Og i nødsituationer, hvor du er 
nødt til at tage fat  
-Brug elevens bevægelse  

- At holde fast øger adrenalin 
- Bevægelse forbrænder adrenalin



Og i nødsituationer, hvor du er 
nødt til at tage fat  
-Brug elevens bevægelse  

- At holde fast øger adrenalin 
- Bevægelse forbrænder adrenalin 

- Slip aktivt efter nogle sekunder

Kaosfasen 
Håndteringsværktøj
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Nedtrapningen 
Håndteringsværktøj



Ro på 
Afstand 
Ryd op 
Kom når du er klar 
Afled videre

Nedtrapningen 
Håndteringsværktøj



Værktøjskasserne  
- kvalitetssikring i pædagogisk arbejde

At håndtere svære situationer uden at 
eskalere dem 
At evaluere hvorfor det blev svært 
At forandre så det ikke sker igen



- Fleksibilitet 
- Udholdenhed 
- Impulskontrol 
- Motorisk ro 
- Opmærksomhed 
- Sociale evner 
- Affektregulering 
- Stressfølsomhed 
- Perceptuel følsomhed 
- Efterrettelighed

Evnekortlægning 
Evalueringsværktøj



Værktøjskasserne  
- kvalitetssikring i pædagogisk arbejde

At håndtere svære situationer uden at 
eskalere dem 
At evaluere hvorfor det blev svært 
At forandre så det ikke sker igen



Støtte 
- Fysiske rammer 
- Sansehjælpemidler 
- Kommunikationstilpasning 
- Afstemt pædagogik i hverdagen 
- Øget oplevelse af delagtighed 
- Struktur og tydelighed

Forandringsværktøjskassen 
Værktøj for forandring



Struktur og tydelighed 
- Forudsigelighed 
- Hvad? 
- Hvornår? 
- Hvor? 
- Hvordan? 
- Med hvem? 
- Hvor længe? 
- Hvad skal vi bagefter? 

- Begribelige aktiviteter

Forandringsværktøjskassen 
Værktøj for forandring



Støtte så hver dag bliver en god 
dag 
Træning af færdigheder og 
strategier 
Behandling af det som kan 
behandles

Forandringsværktøjskassen 
Værktøj for forandring
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Stress

KAT 
DAT 
MI 
12trin

Mindfulness 

ACT 

MBT 

CPS 

Selvindlæggelse 

Narrativ metode 

Self compassion

Tydeliggørende pædagogik 

Delagtighed 

Low arousal 

Sansehjælpemidler 

Fysiske rammer 

Harm reduction 

Systemiske interventioner

Behandling
- Selvskade 
- Elektiv mutisme 
- Spiseforstyrrelser 
- Tvangsadfærd 
- Misbrug 
- Angst 
- Depression 
- Psykotiske symptomer

Kræver 

- At behandlingen er på elevens initiativ 

- Evnen til at gøre det

Kräver ingenting af eleven   



Aristoteles anså at en plante har 
brug for vand og næring, så går det 
oftest fint 
Men visse planter har brug for en 
pind at støtte sig til. Særligt når 
det blæser

Den pædagogiske opgave



www.hejlskov.se


