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Konflikt

Handler oftest om løsninger 
- Jeg har ett problem som jeg løser 
- Min løsning bliver tit ett problem 

for barnet, som han eller hun løser 
- På en måde som bliver et problem 

för mig, som jeg løser... 
Du kan kun løse denne slags 
konflikter ved at finde en løsning 
som ikke er et problem for den 
du er i konflikt med



Løsninger

Vi vil helst lære børn at bruge 
løsninger som ikke er et problem for 
os  
Det er bedre at vi finder løsninger 
som ikke er noget problem for 
børnene 
Så slipper vi af med en masse 
magtesløshed



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



Frans af Assisi beskrev det 
nok bedst i historien om 
ulven i Gubbio: 
”Ulven gør hvad ulven er” 
Vi skal finde ud af hvad vi 
skal gøre

Attributionsteori
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Platon anså at børn 
er født vilde og skal 
tæmmes

Pædagogik



Pædagogik

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



Debatten handler om 
hvad vores mål er 
- At få barnet til at adlyde 
gennem manipulation eller 
autoritære metoder 

- At få barnet til at blive 
selvstændig gennem støtte 
- autonomistøttende 
pædagogik og opdragelse

Pædagogik



Børn som  
kan opføre sig 
ordentligt, gør det

Ross W. Greene



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

- At forstå konsekvenser af egne handlinger 
- Fleksibilitet 
- Udholdenhed 
- Impulskontrol 
- Sociale evner 
- Evnen til at planlægge og gennemføre 
- 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 slås 
- At stikke af 
- At true og bruge skældsord 

Affektregulering



At håndtere det som sker uden at 
eskalere situationerne 
At evaluere hvorfor det blev 
svært 
At forandre så det ikke sker igen

Værktøjskasserne  
- en kvalitetssikringsmodel



At håndtere det som sker uden 
at eskalere situationerne 
At evaluere hvorfor det blev 
svært 
At forandre så det ikke sker igen

Værktøjskasserne  
- en kvalitetssikringsmodel
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Metode: Afstemt pædagogik
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Metode: Hverdag igen

Affektudløser

Ingen kontrol

Selvkontrol



At håndtere det som sker uden at 
eskalere situationerne 
At evaluere hvorfor det blev 
svært 
At forandre så det ikke sker igen

Værktøjskasserne  
- en kvalitetssikringsmodel



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

Værktøjskasserne  
- en kvalitetssikringsmodel



Pædagogik

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 


