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Hvad er problemadfærd? 
Adfærd som nogen synes er et 
problem 
- Hvem? 

- Vi definerer adfærden som 
problemfyldt, når den er et problem for 
os 

- Hvornår og hvorfor? 
- Det er når vi ikke har den rigtige 

metode 
Denne definition indebærer at vi kan 
fjerne en stor del magtesløshed

Hvad skal vi se på?



Vi kan forlægge årsagen 
til at vi mislykkes 
forskelligt 
Hvis vi lægger den 
- Ingen træk 
- Udenfor os selv 
bliver vi magtesløse 

Attributionsteori



Den som tager ansvar kan 
påvirke 
Hvis jag vil lykkes er jeg 
nødt til at finde ud af 
hvad jeg skal gøre 
Så bliver jeg ikke 
magtesløs

Ansvarsprincippet



Men…

Hvis vi ikke har en god 
metode vil vi gerne 
aflevere ansvaret til 
- Forældrene 
- Chefen 
- Personen det handler om



Man kan dumpe ansvar 
ved at synes at nogen er 
-Stædig 
-Umotiveret 
-Kravafvisende 
-Oppositionel 
-Ulydig

Ansvarsprincippet



Eller ved at 
- Appellere 
- Irettesætte  
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Eller ved at 
- Appellere 
- Irettesætte   
- Sætte grænser 
- Straffe og bruge konsekvenser 
- Bruge belønninger 

Alle disse metoder sigter på at 
få personen til at lyde 
Det har ingenting med 
pedagogik at gøre

Ansvarsprincippet



Sokrates anså at alle gør så 
godt de kan 
Derfor bør vi ikke straffe 
forbryderen, men uddanne 
ham

Pædagogik



Platon anså at børn er 
født vilde og skal 
tæmmes og 
disciplineres

Pædagogik



Pædagogik

Aristoteles anså at børn er umodne 
voksne som har brug for næring og 
støtte for at vokse op til gode 
voksne  
Præcis som 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 



Menneskesyn

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 søger 
selvstændighed og gør sit bedste 
ud fra sine forudsætninger





Ross Greene snakker om et 
perspektivskifte 
- Greene siger at det handler om at  

- gå fra at anse at personen gør 
det med vilje til  

- at personen gør sit bedste ud 
fra sine forudsætninger og det 
miljø vi tilbyder

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 

Diagnosens værdi er 
- At beskrive at personen ikke har de 
evner andre har 

- Hvilket indebærer at personen er 
hvad Michael Tomasello benævner 
svag eller sårbar

Perspektivskiftet





Tomasello beskriver udviklingen 
af moral som to spor 
- At vi tager hånd om den svage 

(etik) 
- At vi sørger for at alle i gruppen 

opfører sig ordentligt (moralisering) 

Begge spor er vigtige for en 
gruppes sammenhold 
Og dermed for gruppens 
overlevelse

Perspektivskiftet



Perspektivskiftet

Hvis vi tror at personen gør det 
med vilje og burde kunne opføre 
sig ordentligt 
- Placerer vi ansvar på personen 
- Mindsker vores ønske om at forstå 

hvorfor personen gør som han eller 
hun gør 

- Mindsker vores tendens til empati 
- Synes vi mindre om personen 
- Mindsker vores fleksibilitet og 

acceptens omkring personen 
- Tilpasser vi mindre omkring personen 

Det bliver en ond cirkel



Perspektivskiftet

Om vi tror at personen gør sit 
bedste 
- Tager vi ansvar 
- Øger vores ønske om at forstå 

hvorfor personen gør som han eller 
hun gør 

- Øger vores tendens til empati 
- Synes vi bedre om personen 
- Øger vores fleksibilitet og acceptens 

omkring personen 
- Tilpasser vi mere omkring personen 

Det bliver en god cirkel





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



Måske er perspektivskiftet at 
vi begynder at undertrykke 
pop-outeffekten 
Hvilket gør det till en kognitiv 
process  
Og derfor stressfølsom

Moral pop-out  
effect



Perspektivskiftet er altså en 
ret kompliceret løbende proces 
Med basis i menneskets 
udviklingshistorie som flokdyr  
Men helt konkret bliver den 
når vi kigger på 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





Mennesker som  
kan opføre sig 
ordentligt, gør det

Ross W. Greene



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

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



Affektregulering

Og 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 
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Strategier  
- At nægte 
- At lyve 
- At gå to skridt bagud 
- At spytte eller slå 
- Selvskadeadfærd 
- Rus 
- Trusler  
- Skældsord

Affektregulering





Metode

I er her fordi i har mødt 
personer hvor det 
almindelige ikke fungerer 
Så vi skal se på metode 
som er anderledes end vi 
selv blev opdragede



Metode

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



Metode

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



Affektsmitte

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











Kinner et al viste at vi 
ikke kan bremse 
affektsmitte hvis vi er 
stressede

Stress og affektregulering 
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Metode: Affektiva metoder



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

Affektive metoder



Pas på afstanden  
- Hver gang nogen går to skridt væk fra dig 

skal du gå to skridt baglæns 
- Gå baglæns ved kravsætning

Affektive metoder



Stå ikke lige overfor

Affektive metoder



Stå ikke lige overfor 
Lidt på siden er bedre

Affektive metoder



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 personens uro  
Boost ikke situationen med din egen 
stress 
Men smit med din ro

Affektive metoder
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Metode: Ved kaos

Affektudløser

Ingen kontrol

Selvkontrol







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

Affektive metoder - ved kaos



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

- At holde fast øger adrenalin 
- Bevægelse forbrænder adrenalin 

- Slip aktivt efter nogle sekunder

Affektive metoder  
- ved kaos
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Metode: At lande
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Ro på 
Afstand 
Ryd op 
Kom når du er klar 
Afled videre

Affektive metoder
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Metode: Hverdag igen

Affektudløser

Ingen kontrol

Selvkontrol



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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Konfliktevaluering





-Hvad skete helt konkret en halv time 
inden det gik galt?  

-Hvad forventede vi at personen 
kunne? 
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Kortlægning af evner

- At forstå konsekvenser af egne handlinger 
- Fleksibilitet 
- Udholdenhed 
- Impulskontrol 
- Motorisk ro 
- Opmærksomhed 
- Sociale evner 
- Affektregulering 
- Stressfølsomhed 
- Efterrettelighed



-Hvad skete helt konkret en halv time 
inden det gik galt?  

-Hvad forventede vi at personen 
kunne?  

- Var der tilstrækkeligt gode strukturer 
for at hjælpe personen til at kunne 
det vi forventede os? 

- Skete det på et sted hvor dette ofte 
sker? 

- Var vores adfærd den udløsende 
faktor for personens affektudbrud? 
-Hvordan kan vi sørge for at det ikke 
sker igen? 
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-Hvilke strategier prøvede personen? 
-Var personens strategier ok? 
-Fik personen mulighed for at samle sig og 
beholde kontrollen? 

-Brugte vi løsninger som skabte problemer for 
personen, som han så var nødt til at finde 
løsninger på? 

-Øgede vi kravene på personen i 
eskaleringsfasen? 

-Brugte vi nogle strategier for at hjælpe 
personen til at beholde selvkontrollen i 
eskaleringsfasen? 
-Brugte vi rogivande kropssprog og 
stemmeleje? 

-Brugte vi afledende strategier for at aktivt 
hjælpe personen med at beholde 
selvkontrollen?

Optrapningsfasen
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-Var det en farlig situation?  
-Hvis det var en farlig situation: 

-Afbrød vi den på en kort og 
effektiv måde uden at øge 
konfliktniveauet? 

-Hvis det ikke var en farlig 
situation: 
-Kunne vi lade være med at 
indgribe? 

-Forkortede vi kaostiden eller 
forlængede vi den?

Kaosfasen
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-Fik personen den 
nødvendige plads og ro så at 
han kunne lande på en god 
måde? 

-Gjorde vi noget som fik 
situationen til at eskalere 
igen?

Nedtrapningsfasen 
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-Hvad skal forandres for at 
det ikke skal ske igen? 

-Hvad gør vi når samme 
situation opstår igen?

Hverdag igen
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Metode

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



Værktøj

Støtte 
- Fysiske rammer 
- Sansehjælpemidler 
- Kommunikationstilpasning 
- Low Arousal i hverdagen 
- Tydelighed



Tydelighed 
- Forudsigelighed 
- Hvad? 
- Hvornår? 
- Hvor? 
- Hvordan? 
- Med hvem? 
- Hvor længe? 
- Hvad skal vi bagefter? 

- Begribelige aktiviteter 
- Promter 
- Delagtighed og medbestemmelse 
- Tillid 
- Sjovt 

Værktøj



Værktøj

Støtte 
- Fysiske rammer 
- Sansehjælpemidler 
- Kommunikationstilpasning 
- Low Arousal i hverdagen 
- Tydelighed

Øgning af delagtighed generelt 
Træning af færdigheder og strategier 
Behandling af det som kan behandles
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KAT 
DAT 
MI

Mindfulness 

ACT 

MBT 

CPS 

Selvindlæggelse 

Narrativ metode 

Self compassion

TEACCH 

Low arousal 

Sansehjælpemidler 

Fysiske rammar 

Systemiske interventioner

Behandling

- Selvskadeadfærd 
-Elektiv mutisme 
-Anoreksi og andre spiseforstyrrelser 
-Tvangsadfærd 
-Misbrug 
-Angst 
-Depression 
-Psykotiske symptomer

Kræver 

- At behandlingen er på personens initiativ 

- Tilstrækkelige evner

Kræver ingenting af personen   
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