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Frans av Assisi berättade om 
vargen i Gubbio: 
”Vargen gör vad vargen är” 
Genom att anpassa ramen 
och bemötandet kan vi 
minska både konsekvenserna 
av beteendet och vår 
maktlöshet

Fransiscus



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 

eller auktoritära metoder 
- Du ska vara den vi vill att du 

ska vara 
- Autonomi genom stöd 

- Du får vara den du är

Pedagogik



Wendy Grolnick argumenterar 
att föräldrar antingen har 
fokus på  
- Kontroll och lydnad 
- Autonomistöd 
Och att alla diskussioner om 
barnuppfostran utgår från det

Grolnicks dikotomi





Demandingness

Baumrinds föräldrastilar

Permissiveness

Baumrind diskuterar dock 
enbart hur vi uppnår lydnad 
Och anser att viss fysiskt 
straff är nödvändigt





Wendy Grolnick argumenterar 
att föräldrar antingen har 
fokus på  
- Kontroll 
- Autonomistöd 
Fast bilden kompliceras av 
faktorerna  
- Grad av struktur 
- Engagemang 
- Värme

Grolnicks dikotomi



Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Föräldraskap

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad



Auktoritärt föräldraskap 

Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad





Positivt föräldraskap

Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad





Låt-gå-föräldraskap

Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad





Ödeläggande föräldraskap

Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad



Autonomistödjande  föräldraskap

Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad





Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad

Trygghet och studiero?



- Utvisning ur klassrummet 
- Kvarsittning 
- Skriftlig varning 
- Tillfällig avstängning 
- Tillfällig omplacering 
- Tillfällig placering vid annan 

skolenhet 
- Avstängning i högst en vecka

Åtgärdstrappan





Trygghet och studiero

Kontroll 

Kaos 

Kyla 

Oengagerad

Autonomistöd 

Struktur 

Värme 

Engagerad



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)

Synvändan



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



Science 27;305(5688):1254-1258







Synvändan är alltså en ganska 
komplicerat löpande process 
Med bas i människans 
utvecklingshistoria som 
flockvarelse  
Det går alltså inte att komma 
undan 
Och processen störs av stress 
och ångest

Synvändan
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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



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



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 cirkel



Finns det situationer där du ändå har 
lydnadsmål 
Är de relevanta?

 Bikupan



Etiska kontrakt

Filosofen John Rawls menade att 
människors samvaro bygger på 
etiska kontrakt 
- Om du uppför dig uppför jag mig.  

- Uppför du dig inte förlorar jag all 
respekt för dina rättigheter



Martha Nussbaum anser att Rawls 
enbart beskriver samspel mellan 
likvärdiga 
Och att det är ett problem när vi börjar 
hantera människor på ett icke-
likvärdigt sätt 
- Personer med utländsk bakgrund 

- Personer med funktionsnedsättningar (som 
vi beskriver som svaga eller sårbara)

Etiska kontrakt



Nussbaum fokuserar primärt på rätten 
till autonomi och självbestämmande 
Men det blir extra intressant när vi 
börjar prata pedagogik

Etiska kontrakt



Autonomi

Nussbaum anser att all 
pedagogik bland annat 
handlar om att ta bort 
självbestämmande 
Och att det kan vara ok 
Om vi har ett bra argument





Autonomi

De argument vi kan tycka är 
ok är 
- Att undvika akut fara 
- Omsorg 
- Att öka autonomin på sikt 
Men metoden bestäms av 
argumentets styrka



Autonomi

Att undvika akut fara 
- Kanske till och med fysisk 

metod som studio III 
Omsorg 
- Här måste vi ha metod som 

får personen att vilja 
samarbeta 

Att öka autonomin på sikt 
- Här måste vi verkligen få 

personen att uppleva att hen 
väljer det själv



Diskutera vilka metoder ni har för 
att uppnå känslan av autonomi även 
när vi har pedagogiska mål

Bikupan



Människosyn

Bakom pedagogiken finns alltid en 
grundläggande människosyn  
Människosynen är vår uppfattning 
om  
- Människors värde och rättigheter 

(som inte kan särskiljas) 

- Skillnader mellan människor, även vår 
egen plats i världen



Diskutera vilken av dessa fyra 
människosyn ni står för i livet i stort 
- Alla levande varelser har samma värde och 

rättigheter 

- Människor har alla samma värde, andra 
levande varelser ett lägre värde och färre 
rättigheter 

- Människor som uppför sig har samma värde, 
andra lägre värde och färre rättigheter  

- Människor som är som jag har samma värde, 
andra lägre värde och färre rättigheter

Bikupan





Diskutera vilken av dessa fyra 
människosyn ni står för i livet i stort 
- Alla levande varelser har samma värde och 

rättigheter 

- Människor har alla samma värde, andra 
levande varelser ett lägre värde och färre 
rättigheter 

- Människor som uppför sig har samma värde, 
andra lägre värde och färre rättigheter  

- Människor som är som jag har samma värde, 
andra lägre värde och färre rättigheter

Bikupan



Etiska kontrakt

Filosofen John Rawls menade att 
människors samvaro bygger på 
etiska kontrakt 
- Om du uppför dig uppför jag mig.  

- Uppför du dig inte förlorar jag all 
respekt för dina rättigheter



Martha Nussbaum anser att Rawls 
enbart beskriver samspel mellan 
likvärdiga 
Och att det är ett problem när vi börjar 
hantera människor på ett icke-
likvärdigt sätt 
- Personer med utländsk bakgrund 

- Personer med funktionsnedsättningar (som 
vi beskriver som svaga eller sårbara)

Etiska kontrakt



Nussbaum fokuserar primärt på rätten 
till autonomi och självbestämmande 
Men det blir extra intressant när vi 
börjar prata pedagogik

Etiska kontrakt



Diskutera vilka situationer vi tar bort 
rättigheter för dem vi jobbar med 
Hur kan vi förhålla oss till det?

Bikupan
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