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Platon ansåg att barn 
är vildar som måste 
tämjas 

Pedagogik



Pedagogik

Aristoteles ansåg att barn är 
ofärdiga vuxna som kommer 
att bli bra vuxna bara de får 
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  
Att välja rätt pinne kallar han 
fronesis



Så vi hamnar i en diskussion 
om pedagogikens mål och 
form 
- Lydnad genom manipulation, 

auktoritära metoder och 
träning 

- Självständighet genom stöd, 
anpassning och träning

Pedagogik



Tomasello beskriver utvecklingen 
av moral som två spår 
Båda är viktiga för en grupps 
sammanhållning 
Och därmed för gruppens 
överlevnad 
- Att vi ska ta hand om den svaga 

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

uppför sig (moralisering)

Pedagogik



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

Den goda och den 
onda cirkeln







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

Den goda och den 
onda cirkeln
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Diskutera situationer där du hamnat 
i den onda cirkeln 
- Vilka faktorer gjorde att du hamnade där? 

Diskutera situationer där du hamnat 
i den goda cirkeln 
- Vilka faktorer gjorde att du hamnade där?

 Bikupan





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



Det betyder att vi måste 
undertrycka pop-
outeffekten 
Det är en kognitiv process 
Och beroende av stress- och 
ångestnivå

Moral pop-out  
effect











Att hålla tanken rätt i 
huvudet är alltså en ganska 
komplicerat löpande process 
Med bas i människans 
utvecklingshistoria som 
flockvarelse  
Det går alltså inte att komma 
undan, du måste förhålla dig 
Och processen störs av stress 
och ångest

Pedagogik



Alla metoder måste bottna i 
goda cirkeln 
Och alla metoder måste 
stödja goda cirkeln 
Metoder som bygger på eller 
stödjer onda cirkeln går bort

Verktyg



Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell

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



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

Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell



Affektsmitta

Affekt smittar - vi känner 
av varandras känslor 
Det gör vi genom såkallade 
spegelprocesser 
Vi speglar varandras 
muskelspänningar
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Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Metod: Lågaffektiva strategier



Dämpa känslouttrycken 
Undvik dominerande ögonkontakt  
Prata lugnt utan att höja rösten och utan 
käkspänningar 
Ta tid, stressa inte 
Få eleven att tänka på annat - avleda

Lågaffektiv metod



Lågaffektiv metod

Respektera det personliga utrymmet  
- Varje gång någon går två steg bort från dig ska 

du gå två steg baklänges 
- Gå baklänges vid kravsättning



Stå inte mitt emot

Lågaffektiv metod



Stå inte mitt emot 
Hellre lite på sniskan 

Lågaffektiv metod



Sätt dig när någon blir orolig 
Undvik att markera dig fysiskt 
Låtsas du är på väg hem från stan en mörk 
lördagskväll! 
Undvik att smittas av andras oro  
Og därmed boosta dennes oro 
Se till att smitta med ditt lugn

Lågaffektiv metod
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Metod: Vid kaos









Vänta - oftast räcker det 
Få ut andra så det blir utrymme och lugn 
Undvik beröring med spända muskler  
- Slappna av om någon tar tag i dig

Lågaffektiv metod - vid kaos



Och i nödsituationer, där du 
måste ta tag  
-Följ personens rörelse  

- Att hålla fast ökar adrenalin 
- Rörelse förbränner adrenalin 

- Släpp aktivt efter några sekunder

Lågaffektiv metod 
- vid kaos
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Metod: Landa



Lugn 
Vänta ut 
Återgå till vardagsaktiviteter 
Städa upp 
Avleda vidare

Lågaffektiv metod
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Metod: Vardag igen



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

Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell



När något inte funkar 
är det något som är fel 

- och det är inte eleven



Verktyg

Konfliktutvärdering 
Kartläggning av elevens 
förmågor  
Kartläggning av elevens 
perceptuella känslighet 
Kartläggning av hur stödet 
kompenserar 
Stresskartläggning 
Frekvenskartläggning
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Sinnesmässiga svårigheter

Kaos

Svårt att förstå orsak och verkning

Orättvisa Fel mat

Stressmodellen 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 

Varningstecken

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

Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell



Verktyg

Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön 

- Perceptuell miljö 
- Upplevelsen av trygghet 
- Logiska handlingar 

- Sinneshjälpmedel 
- Kommunikationsanpassning 
- Lågaffektivt bemötande i 

vardagen 
- Struktur och tydliggörande



Verktyg
Struktur och tydliggörande 
- Förutsägbarhet 
- Vad? 
- När? 
- Var? 
- Hur? 
- Med vem? 
- Hur länge? 
- Vad ska vi göra sen? 

- Begripliga aktiviteter 
- Föremål som promt 
- Delaktighet 
- Litar på dig 
- Roligt  
- Varför?



Träning av färdigheter och strategier 
Behandling av det som går att behandla

Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön 
- Sinneshjälpmedel 
- Kommunikationsanpassning 
- Lågaffektivt bemötande i 

vardagen 
- Struktur och tydliggörande

Verktyg



Pedagogik

Aristoteles ansåg att 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 
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