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Beteendeproblem är ett beteende 
som någon tycker är ett problem 
- Vem? 

- Vi definierar beteendet som ett 
problem, när det är ett problem för 
oss 

- Varför och när? 
- Det är oftast när vi inte har rätt metod 

Denna definition innebär att vi 
kan undvika en del maktlöshet

Definition



Vi kan förlägga orsaken 
till misslyckanden olika 
Vi blir maktlösa om vi 
lägger den  
- I egna drag 
- I andras drag 
- I orsaker vi inte kan 
påverka

Attributionsteori



Parkeringsvakten 
Attributionsteoretisk exempel



Får man en parkeringsbot kan man 
tänka på två olika sätt 
- Jag ställde bilen fel. Det var dumt 
- Parkeringsvakten är en idiot 

- Tar man sista utgångspunkten ställer man 
bilen likadant dan efter 

- Och får en ny parkeringsbot 
- Och blir bekräftat: Parkeringsvakter är 

idioter 
- Vilket innebär att man inte lär sig 

någonting

Parkeringsvakten 
Attributionsteoretisk exempel



Den som tar ansvar kan påverka 
Om jag vill lyckas måste jag ta 
reda på vad jag ska göra 
Då slipper jag maktlösheten

Ansvarsprincipen



Om vi inte har rätt metod 
försöker vi ibland bli av 
med ansvaret genom att 
lägga det på 
- Anhöriga 
- Ledningen 
- Personen med beteendet

Men…



Vi lämnar ansvaret till personen genom  
- Samtal 

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

- Tillrättavisa 
- 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    

- Sätta gränser 
- 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.  

- Straff och 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

Ansvarsprincipen





Lugn Opposition Aggression

Deeskalering 81,3 % 3,1 % 15,6 %

Samtal 59,6 % 21,1 % 19,3 %

Sätta gränser 26,3 % 51,6 % 22,1 %

Beröring 28,6 % 21,4 % 50 %

Begränsning 2,7 % 49,3 % 48 %

Ansvarsprincipen
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- Tillrättavisa 
- 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    
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- Cuellar AE & Markowitz S (2015). School suspension and the school-to-prison pipeline. International Review of Law and 

Economics 43: 98-106 

- Belöningar och belöningssystem

Ansvarsprincipen
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Ansvarsprincipen

Alla dessa metoder  

syftar till lydnad



Platon beskriver en diskussion 
mellan Sokrates och Adeimantos  
- Sokrates anser att ingen handler fel 

frivilligt. Människor handler rätt, om 
de kan 

- Adeimantos anser att vi människor 
av natur handler ont, och enbart 
handler socialt acceptabelt när det 
gagnar oss

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  < 400 f.Kr



Platon ansåg att barn är 
vildar som måste 
tämjas 
Fostran är att lära barn 
att kontrollera sina 
impulser 
Han beskriver 
beteendeproblem som 
ett resultat av 
impulsstyrning eller en 
vilja att handla fel

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 380 f.Kr



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

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 360 f.Kr



De hamnade i en diskussion om 
pedagogikens mål och form 
- Lydnad genom manipulation eller 

auktoritära metoder därför att 
människor är egoistiska 

- Autonomi genom stöd därför att 
ingen handlar fel med flit

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 360 f.Kr



McGregor beskriver att 
chefer har en av två syn på 
sin personal  
- X - att personal är lata och 

måste motiveras, 
kontrolleras och övervakas 

- Y - att personal söker 
självständighet och gör sitt 
bästa  

Han kunde visa att Y var 
mest effektivt

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1960, Douglas McGregor



Hård 
Reaktiv 
Auktoritär 

Mjuk 
Tillåtande 
Laizzes faire 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1967, Diane Baumrind



Hård 
Reaktiv 
Auktoritär 

Mjuk 
Tillåtande 
Laizzes faire 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1967, Diane Baumrind



Men Baumrind pratar enbart 
om vilka metoder som gör 
barn lydiga

Hård 
Reaktiv 
Auktoritär 

Mjuk 
Tillåtande 
Laizzes faire 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1967, Diane Baumrind



Autonomistöd Kontroll 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1989, Wendy Grolnick



Autonomistöd Kontroll 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1989, Wendy Grolnick



Men filtrerad genom graden av 
struktur

Autonomistöd Kontroll 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1989, Wendy Grolnick



Kontroll 

Kaos 

Autonomistöd 

Struktur 

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 1989, Wendy Grolnick





Auktoritär pedagogik

Kontroll 

Kaos 

Autonomistöd 

Struktur 



Ödeläggande pedgogik

Kontroll 

Kaos 

Autonomistöd 

Struktur 



Laizzes faire-pedagogik

Kontroll 

Kaos 

Autonomistöd 

Struktur 



Autonomistödjande pedagogik

Kontroll 

Kaos 

Autonomistöd 

Struktur 



Sokrates beskrev det som två 
grundläggande föreställningar 
- Tror vi att personen handler fel med 

vilje och ska tämjas (Adeimantos 
tes)? 

- Tror vi att personen gör sitt bästa 
och ska stödjas (Sokrates tes)? 

Processen att gå från den ena 
grundläggande föreställningen 
till den andra kallar vi 
synvändan

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  < 400 f.Kr



Michael 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)

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 2016, Michael Tomasello



Bedömer vi att  
personen  

gör sitt bästa
Tar vi ansvar

Blir vi nyfikna på  
varför personen  
gör som hen gör

Tillämpar vi empati

Gillar vi personen merBlir vi flexibla och  
accepterande 

Anpassar vi

Beteendet minskar

Stress och uttryckt  
emotion minskar

Om vi anser att personen är svag eller sårbar

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 2020, Bo Hejlskov Elvén







Bedömer vi att personen  
gör det med flit  

Dumpar vi ansvar på personen

Blir vi inte nyfikna på  
varför personen  
gör som hen gör

Stänger vi av vår 
empati

Gillar vi personen mindreMinskar vår flexibilitet  
och acceptans 

Anpassar vi inte

Beteendet ökar

Stress och uttryckt  
emotion ökar

Om vi anser att personen är jämnbördig med oss själva

Världens äldsta pedagogiska debatt 
  - 2020, Bo Hejlskov Elvén



Science 27;305(5688):1254-1258



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



Synvändan

Synvändan är alltså en ganska 
komplicerat löpande process 
Med bas i människans 
utvecklingshistoria som 
flockvarelse  
Det går alltså inte att komma 
undan



Ingen handler fel frivilligt 
                      Sokrates

Synvändan



Den som kan uppföra sig, gör det 
                     

Synvändan



Men man kan kanske inte leva 
upp till krav och förväntningar 
kring

- Att förstå konsekvenser av eget handlande 
- Flexibilitet 
- Uthållighet 
- Impulskontroll 
- Sociala förmågor 
- Stresstålighet 
- Intryckskänslighet 
- Kommunikationsförmåga  
- Följsamhet



När man inte kan leva upp till andras 
förväntningar använder vi olika lösningar 
och strategier 
- Att vägra

Affektreglering
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t Ingen kontroll

SjälvkontrollTrigger

Kaos

Affektreglering



Ingen kontroll

Självkontroll

Affektreglering
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Affektreglering
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SjälvkontrollTrigger

Kaos



Affektreglering
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SjälvkontrollTrigger



Man måste ha kontroll 
över sig själv, om man 
ska kunna samarbeta

Kontrollprincipen



Strategier för att undvika att förlora självkontrollen 
- Att vägra 
- Att ljuga

Affektreglering







Strategier för att undvika att förlora självkontrollen 
- Att vägra 
- Att ljuga 
- Att rymma eller gå sin väg 
- Spottas eller slåss

Affektreglering





Våldsutveckling i barndomen

4 %





Våldsutveckling i barndomen

4 %



Våldsutveckling i barndomen

4 %



Strategier för att undvika att förlora självkontrollen 
- Att vägra 
- Att ljuga 
- Att rymma eller gå sin väg 
- Spottas eller slåss 
- Självskadande beteende 
- Rus 
- Hot 
- Glåpord

Affektreglering



Find situationer där de du har hand 
om har haft strategier för att 
behålla självkontrollen 
Hur reagerar du i vanliga fall på de 
strategierna?

Bikupan



Vi jobbar i en bilverkstad 
- Vem har ansvar för att serva och 

reparera bilen på verkstan? 
- Bilägaren? 
- Bilen? 

- Bilen behöver inte samarbeta  
- Bilen kan inte bara låta bli att 

vara trasig 
- Mekanikern måste ha de verktyg och 

metoder som är nödvändiga 

Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel
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Attributionsteoretisk exempel



Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel
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Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel



Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel



Vi jobbar i en bilverkstad 
- Och har såklart både de vanliga 

verktygen  
- Och alla specialverktyg vi någonsin 

kan komma att behöva

Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel



Vi jobbar i en bilverkstad 
- Och sorterar våra verktyg och 

metoder 

Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel



Vi jobbar i en bilverkstad 
- Och sorterar våra verktyg och 

metoder  
- Först sorterar vi bort de olagliga

Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel



Vi jobbar i en bilverkstad 
- Och sorterar våra verktyg och 

metoder  
- Först sorterar vi bort de olagliga 
- Sedan de olämpliga, de oetiska

Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel



Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel

Vi jobbar i en bilverkstad 
- Och sorterar våra verktyg och 

metoder  
- Först sorterar vi bort de olagliga 
- Sedan de olämpliga, de oetiska 
- Och till sist de ineffektiva



Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel

Vi jobbar i en bilverkstad 
- Vi ska titta på 

- Vilka verktyg och metoder vi 
behöver 

- Och när vi använder dem



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



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





Lugn Opposition Aggression

Deeskalering 81,3 % 3,1 % 15,6 %

Samtal 59,6 % 21,1 % 19,3 %

Sätta gränser 26,3 % 51,6 % 22,1 %

Beröring 28,6 % 21,4 % 50 %

Begränsning 2,7 % 49,3 % 48 %

Ansvarsprincipen



Affektsmitta

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



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

Upptrappningen 
Hanteringsverktyg



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

från dig ska du gå två steg baklänges 
- Gå baklänges vid kravsättning

Upptrappningen 
Hanteringsverktyg



Stå inte mitt emot

Upptrappningen 
Hanteringsverktyg



Stå inte mitt emot 
Hellre lite på sniskan

Upptrappningen 
Hanteringsverktyg



Sätt dig när någon blir orolig 
Undvik att markera dig fysiskt

Upptrappningen 
Hanteringsverktyg



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

Upptrappningen 
Hanteringsverktyg
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SjälvkontrollTrigger

Kaos

Kaosfasen 
Hanteringsverktyg



Mekanikern får inte ha metoder 
som riskerar skada bilen! 
Vi använder inte slägga om det 
går med en skruvmejsel 

Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel





Vänta - oftast räcker det 
Få ut andra så det blir utrymme och lugn

Kaosfasen 
Hanteringsverktyg



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

Kaosfasen 
Hanteringsverktyg



Och i nödsituationer, där du 
måste ta tag

Kaosfasen 
Hanteringsverktyg



McDonnells principer för fysiska 
interventioner 
- Effektiva 
- Ingen risk för skada 
- Ingen smärta 
-Okomplicerade rörelser 
- Socialt acceptabla 
-Måste skapa självkontroll, inte 
kontroll

Kaosfasen 
Hanteringsverktyg



Kaosfasen 
Hanteringsverktyg

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

- Att hålla fast ökar adrenalin 
- Rörelse förbränner adrenalin



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

- Att hålla fast ökar adrenalin 
- Rörelse förbränner adrenalin 

- Släpp aktivt efter några sekunder

Kaosfasen 
Hanteringsverktyg
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SjälvkontrollTrigger

Kaos

Nedtrappningen 
Hanteringsverktyg



Lugn 
Vänta ut 
Återgå till vardagsaktiviteter 
Städa upp 
Avleda vidare

Nedtrappningen 
Hanteringsverktyg



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



Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg
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Kaos





- Vad hände helt konkret halvtimmen 
innan situationen utvecklades? 

- Vad förväntade vi att personen kunde?

Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg



- Att förstå konsekvenser av eget handlande 
- Flexibilitet 
- Uthållighet 
- Impulskontroll 
- Sociala förmågor 
- Motorisk lugn 
- Uppmärksamhet 
- Stresstålighet 
- Intryckskänslighet 
- Kommunikationsförmåga  
- Följsamhet

Förmågautvärdering 
Utvärderingsverktyg



- Vad hände helt konkret halvtimmen 
innan situationen utvecklades? 

- Vad förväntade vi att personen kunde?  
- Fattades det strukturer som i vanliga 

fall hjälpar personen att kunna det vi 
förväntade oss? 

- Var det på en plats där det ofta 
händer saker? 

- Vilken var den utlösande faktorn? 
- Var vårt beteende den utlösande 

faktorn för personens affektutbrott? 
- Hur kan vi se till att det inte händer 

igen? 

Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg
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SjälvkontrollTrigger
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Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg



- Vilka strategier försökte personen sig på? 
- Var personens strategier egentligen okej? 
- Fick personen möjlighet att samla sig och 

behålla kontrollen? 
- Använda vi strategier som skapade problem 

för personen? 
- Ökade vi kraven på personen? 
- Använde vi strategier för att hjälpa personen 

att behålla självkontrollen? 
- Kroppsspråk och röstläge?  
- Avledande strategier?

Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg



Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg

A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t Ingen kontroll

SjälvkontrollTrigger

Kaos



- Var det en farlig situation?  
- Om det var en farlig situation: 

- Avbröt vi den på ett kort och 
effektivt sätt utan att öka 
konfliktnivån? 

- Om det inte var en farlig situation: 
- Kunde vi låta bli att ingripa? 

- Minskade eller ökade vi kaoset genom 
vårt beteende?

Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg
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Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg



-Fick personen den nödvändiga 
plats och det lugn och ro så 
att hen kunde landa på ett bra 
sätt? 

-Gjorde vi något som fick 
situationen att eskalera igen?

Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg
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Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg



- Vad måste förändras för att det 
inte ska hända igen? 

- Vad gör vi när samma situation 
uppstår igen?

Krisutvärdering 
Utvärderingsverktyg



Tidsregistrering 
I varje tidsperiod 
-Röd vid kaos  
-Gul vid strategiskt beteende 
-Grön när det är ok

Frekvensutvärdering 
Utvärderingaverktyg
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Stressutvärdering 
Utvärderingsverktyg

Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007
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Sömnproblem
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Stressutvärdering 
Utvärderingsverktyg
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Trauma

Sinnesmässig överbelastning

Svag förståelse för orsak och verkan
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Orättvisa Fel mat

Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007

Stressutvärdering 
Utvärderingsverktyg
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Sinnesmässig överbelastning

Svag förståelse för orsak och verkan



Diskutera vilka stressfaktorer som 
den du tänkte på när du anmälde dig 
har 
- Grundläggande, varje dag? 

- Situationsbestämda, när det rinner över?

Bikupan



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



Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön

Förändringsverktygslådan 
Verktyg för förändring





Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön 
- Sinneshjälpmedel 
- Kommunikationsanpassning 
- Lågaffektivt bemötande i vardagen 
- Struktur och tydliggörande

Förändringsverktygslådan 
Verktyg för förändring



Förutsägbarhet 
- Vad? 
- När? 
- Var? 
- Hur? 
- Med vem? 
- Hur länge? 
- Vad ska vi göra sen?

Struktur och tydliggörande 
Verktyg för förändring - stöd



Förutsägbarhet 
- Vad? 
- När? 
- Var? 
- Hur? 
- Med vem? 
- Hur länge? 
- Vad ska vi göra sen? 

Meningsfulla aktiviteter 
- Meningsfulla i sig 
- Föremål som promt 
- Delaktighet 
- Litar på dig 
- Roligt 

Struktur och tydliggörande 
Verktyg för förändring - stöd



Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön 
- Sinneshjälpmedel 
- Kommunikationsanpassning 
- Lågaffektivt bemötande i vardagen 
- Struktur och tydliggörande 
Träning av färdigheter och 
strategier 
Behandling av det som går att 
behandla

Förändringsverktygslådan 
Verktyg för förändring



Aristoteles ansåg att precis som en 
växt behöver vi vatten och näring, 
sen går det oftast bra

Uppgiften



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 

Uppgiften



www.hejlskov.se


