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Terapiresistent Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Svårt att starta/komma igång Övergångar är knepiga

Tufft att reglera
känslor vid 
motgångar

Lyckas inte få
överblick eller
sammanhang

Saknar bra strategier Svårt med sociala 
strategier och samspel

Ansvarsprincipen

Den som tar ansvar kan påverka!
Att fokusera på det man kan påverka minskar 
upplevd maktlöshet.
Våra grundantaganden och vår kommunikation 
påverkar våra möjligheter att agera.

Människor som kan 
lyckas gör det!

Outvecklade färdigheter, 
svårigheter, behov.
Utforskande

Personal erbjuder mer hjälp

Lättare att skilja person från 
beteende. Optimism.

Människor som vill 
lyckas gör det!

Motivation blir centralt

Stor risk för uppgivenhet

Personal erbjuder mindre hjälp

Tuffare att skilja person från 
beteende. Pessimism.

Dagnan och Cairns (2005)

Reflektion

• Kan du komma på exempel där 
beskrivningen av problemet lägger ansvaret 
och handlingsutrymmet någon annanstans?
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Ansvarsprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?

Hur vi kommunicerar och beskriver 
utmaningar spelar roll.

Genom att ta ansvar, genom att fokusera på 
vad jag kan påverka ökar min möjlighet att 
förändra situationen.

Att kommunicera vid stress

Kontrollprincipen

Kontrollprincipen

Man måste ha kontroll över sig själv om man 
ska kunna samarbeta med andra.
ü Vi måste ha metoder som säkerställer 

personens självkontroll.
ü Vi måste ha förståelse för och kunskap om 

personens agerande.
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Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Upptrappning Kaos Nedtrappning Vardag
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Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll

Kontrollprincipen

Svära, hota, 
rymma, fräsa 

ifrån, vägra, ljuga

Kaosbeteende
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Ju högre affekt och stress desto sämre tillgång 
till förmågor.
Självkontroll är nödvändigt för att kunna 
tillgodogöra sig pedagogiska interventioner

Sammanfattning kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
I trängda situationer är det viktigt att hjälpa 
den andre att behålla eller återfå 
självkontrollen.
Att förstå vad som händer i sådana situationer 
hjälper oss att kommunicera, att hantera och 
förebygga problemskapande beteende.

Vill du veta mer?
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