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Tom Kitwood formulerede i 
1997 grunden for moderne 
demensomsorg 
Han taler om to slags omsorg 
- Ondartet socialpsykologi  
- Personcentreret omsorg med 

fokus på selvbestemmelse 

Tom Kitwood



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 nok skal vokse op til 
gode voksne  
Præcis som en plante har de 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  
Vi er nødt til at tilpasse støtten til 
den enkelte - fronesis



Så de havnede i en 
diskussion om 
pædagogikkens mål og 
metode 
- Lydighed gennem 

manipulation og 
autoritære metoder 

- Autonomi gennem 
tilpasset støtte

Pædagogik





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



Det er i den kontekst vi skal 
se Kitwoods arbejde i firserne 
og halvfemserne

Personcentreret 
omsorg



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 
Begge spor er vigtige for en 
gruppes sammenhold 
Og dermed for gruppens 
overlevelse 
- At vi tager hånd om den svage 

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

opfører sig ordentligt (moralisering)

Perspektivskiftet
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Perspektivskiftet



Perspektivskiftet

Om vi tror at personen er svag 
og sårbar 
- Tror vi 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



Perspektivskiftet

Hvis vi tror at personen er 
ligestillet med os selv 
- tror vi at personen gør det med vilje 
- 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



Opgave

Find situationer hvor det 
har været svært att 
finde den gode cirkel 
frem 
Og situationer hvor det 
har været let 
Hvad er forskellen?



Perspektivskiftet

Om vi tror at personen er svag 
og sårbar 
- Tror vi 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 følsom for stress, 
angst og ufleksibilitet

Moral pop-out  
effect



Perspektivskiftet er altså en 
ret kompliceret løbende proces 
Med basis i menneskets 
udviklingshistorie som flokdyr 
Og noget vi bliver nødt til at 
forholde os til hver eneste dag 

Perspektivskiftet



Opgave

Er det sværere att finde 
den gode cirkel frem 
omkring visse personer? 
- Hvorfor tror du det er sådan? 

Og lettere omkring 
andre? 
- Hvad er forskellen?
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