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Modell för problemanalys

Den personliga/existentiella dimensionenDen personliga/existentiella dimensionen

Den sociala dimensionenDen sociala dimensionen

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar
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Modell för problemanalys

Den personliga/existentiella dimensionenDen personliga/existentiella dimensionen

Den sociala dimensionenDen sociala dimensionen

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar

Hur ser det ut i barnets liv? Vad har gått snett?Hur ser det ut i barnets liv? Vad har gått snett?
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Modell för problemanalys

Den personliga/existentiella dimensionenDen personliga/existentiella dimensionen

Den sociala dimensionenDen sociala dimensionen

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar

Barn som inte mår bra har problem med Barn som inte mår bra har problem med 

alla tre delarna ovan…alla tre delarna ovan…
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Modell för problemanalys

Den personliga/existentiella dimensionenDen personliga/existentiella dimensionen

Den sociala dimensionenDen sociala dimensionen

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar

……men behandlingen har satsat på den men behandlingen har satsat på den 

sociala dimensionen…sociala dimensionen…
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Modell för problemanalys

Den personliga/existentiella dimensionenDen personliga/existentiella dimensionen

Den sociala dimensionenDen sociala dimensionen

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar

……och resultatet har mätts med den sociala dimensionen, och resultatet har mätts med den sociala dimensionen, 

dvs samarbete, socialt ansvar och självförtroende.dvs samarbete, socialt ansvar och självförtroende.
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Fungerar inte beteendemodifikation?

• På kort sikt: jo. Barnet blir lugnare, uppför sig 

bättre, färre konflikter, lydigare.

• På längre sikt: nej. Ty tar för litet hänsyn 

tillbarnets inre värld, det som är ”inuti”, och till 

barnets relationer till de viktigaste personerna.
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Vad är problemet med att satsa på den 

sociala dimensionen?

• Barnet har redan samarbetat alltför mycket, med saker 

som varit dåliga för dem. De vet redan allt om samarbete.

• Självförtroende utan självkänsla ger dem ingenting. Får 

bara svårare ”finna sin rätta storlek”. Blir lätt aggressiva 

och bråkiga.

• Får till slut symtom av att befinna sig alltför mycket i den 

sociala dimensionen.

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar
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Vad är problemet med att satsa på den 

sociala dimensionen?

• Socialt ansvarstagande leder inte alltid till personligt 
ansvarstagande.

• Normalt stöd i att ta personligt ansvar, samt socialt 
ansvarstagande föräldrar och skola, gör däremot att man 
så småningom även utvecklar sitt sociala 
ansvarstagande.

• Som vuxen riskerar barnet få ett eländigt liv –
”välfungerande”, ”marionettliv”, senare utbränd och 
deprimerad.

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar
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Alternativet: satsa på den 

personliga/existentiella dimensionen!

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar
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Dialog/relationsbaseratDialog/relationsbaserat

Behandlingsmodeller

Den personliga/existentiella dimensionenDen personliga/existentiella dimensionen

Den sociala dimensionenDen sociala dimensionen

Integritet Självkänsla Personligt 

ansvar

SamarbeteSamarbete SjälvförtroendeSjälvförtroende Socialt Socialt 

ansvaransvar

KBT, Komet, KBT, Komet, 

WebsterWebster--StrattonStratton, , 

SupernannySupernanny……

 


