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Platon anså at børn er 
vilde som skal tæmmes og 
disciplineres

Pædagogik



Aristoteles anså at børn er 
ufærdige voksne som vokser op til 
gode voksne hvis de får relevant 
støtte til at udvikles

Pædagogik



McGregor beskrev i 1960 de to 
grundlæggende syn på 
mennesket som farver våre 
metoder 
- X - At mennesker er dovne og 

egoistiske og skal motiveres, 
styres og overvåges 

- Y - At mennesker er autonome 
og gør sit bedste ud fra sine 
forudsætninger

Ledelse



Ross Greene snakker om et 
perspektivskifte 
Greene siger at det handler om 
hvorvidt vi anser at  
- personen gør det med vilje  
- eller gør sit bedste

Perspektivskiftet



Vi ved måske ikke helt konkret 
hvad perspektivskiftet består af 
Men vi ved præcis hvornår det 
sker 
- Tidligere var en diagnose nok til at 

få den forandring 

Måske handler det om flere 
faktorer vi skal kigge på  
Helt klart er dog at det handler 
om attribution

Perspektivskiftet



Hvis man får en 
parkeringsbøde kan man have 
to forskellige holdninger  
- Jeg parkerede det forkerte sted. Det 

var dumt 
- Parkeringsvagten er en idiot 

- Tager man holdning to stiller man 
måske bilen på samme sted dagen 
efter 

- Og får en ny parkeringsbøde 
- Og bliver bekræftet: 

Parkeringsvagter er idioter 
- Og lærer desværre ingenting

Parkeringsvagten 
 Attributionsteoretisk eksempel
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Mennesker der  
kan opføre sig 
ordentligt gør det

Ross W. Greene



Og når forventningerne bliver for høje har 
vi strategier for at håndtere situationen 
- At nægte

Affektregulering
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Affektregulering
Strategier 
- At nægte 
- At lyve 
- At stikke af 
- At spytte eller slå 
- Selvskadeadfærd 
- Rus 
- Trusler  
- Skældsord





Moral pop-out 
effect
Ana Gantmans forskning viser 
at vi bearbejder moralsk 
information hurtigere end 
anden information 
Det betyder at vi har en 
tendens til at se andres adfærd 
med moraliserende briller



Moral pop-out  
effect
Derfor lægger vi gerne et 
moralsk filter på strategisk 
adfærd 
Det betyder at vi hellere 
dømmer end forstår andres 
adfærd 
Parkeringsvagten! 
Måske er perspektivskiftet at vi 
begynder at undertrykke pop-
outeffekten 
Hvilket gør det till en kognitiv 
process og derfor stressfølsom



Moral pop-out  
effect og 
metodeloftet
Når vi ikke har en fungerende 
metode bliver vi stressede 
Og glemmer at undertrykke 
den moralske pop-outeffekt 
Og begynder at opdrage



Metode
At håndtere svære 
situationer uden at 
eskalere dem 
At evaluere hvorfor det 
blev svært 
At forandre så det ikke sker 
igen
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Affektsmitta
Affekt smitter - vi kan 
mærke hinandens følelser









Kinner et al fandt at 
vi har sværere at 
bremse affektsmitte 
hvis vi er stressede

Stress og 
affektregulering 



Undvig dominerende øjenkontakt  
Tal roligt uden kæbespændinger 
Afled - flyt fokus fra følelsen 
Gå baglæns i konfliktsituationer 
Undvig berøring med spændte muskler  
Brug bevægelse i stedet for 
fastholdning 
Korte insatser!

Affektive 
metoder
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