


Ur Barn- och utbildningsnämnden övergripande mål:  
 

Demokrati och delaktighet för alla  
Ungdomsarbetslösheten ska minska 

 

 
Öka personalens (förskoleklass - årskurs 9) kompetens och 

färdighet att möta och bemöta elever  med 
problemskapande beteende. 

 
Utbildningsinsats Barn gör rätt om de kan kommer pågå 

fram till 2020 med olika kompetensutvecklingsinsatser. 
Under 2017 arbetas en aktivitetsplan fram för de olika åren.  

 
Detta skapar bättre förutsättningar att uppnå de nationella 

kunskapsmålen.   
 

 



 

Barn gör rätt om de kan - organisation 

 
Samordnare 

Arbetsgrupp 

Nyckelpersoner 

Kärngrupp 



Planerade aktiviteter ht 2017  
 
 Nyckelpersoner samt rektorer läser  ”Hitta Rätt” (Ross Greene, 2016) 
 A-dag 14/8 kl. 9-12 - gemensamt litteraturseminarium med rektorer och 

nyckelpersoner 
 Barn- och Elevhälsans personal läser ”Hitta Rätt” (Ross Greene, 2016) och har 

litteraturseminarium 1/9 
 Nyckelpersonsträff 14/9 kl. 9-12  
 Utbildningstillfälle för all personal 28-29/9, halv A-dag (hålls av 

nyckelpersoner) 
 Karl Witting för nyanställda m.fl. 25 september 
 Barn- och elevhälsan (specialpedagoger och psykologer) erbjuder stöd och 

konsultation kring Ross Greenes metoder, ALSUP och plan B (Ansökan sker på 
befintlig blankett till Barn- och elevhälsan) 

 Kuratorerna har möjlighet att genomföra samtal med grupper/klasser utifrån 
grunderna i CPS 
 
 

 
 
 



Värdegrund 
 



 
https://www.spsm.se/studiepa
ket-npf/moment-4/ 

 

Att möta barn och elever i svåra situationer – att 
arbeta med problemskapande beteende - del 1 

  

Olika synsätt som påverkar hur vi agerar 

Kategoriskt - Relationellt   
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Change Your Lenses… 
Vilket synsätt utgår du ifrån?  

 
Kategoriskt  

 

Relationellt 
 

Mirjam förstör för de andra 
på rasten – vad ska vi göra 
med henne? 

Rastsituationen verkar vara 
svår för Mirjam – vad kan vi 
göra? 



ALSUP 



 
https://www.spsm.se/studiepa
ket-npf/moment-4/ 

 

Att möta barn och elever i svåra situationer – att 
arbeta med problemskapande beteende - del 1 

 
 

Clemens och Zarkowska 

Vikten att vi förstår att vårt agerande och hur vi tänker kring 
barnens/elevernas beteende handlar väldigt mycket om oss själva.
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Change Your Lenses… 
 

1. Vad är problemskapande beteende för dig? 

2. Vad tror du påverkar din syn på  
problemskapande beteende? 

• Din toleransnivå 

• Din personlighet 

• Dina värderingar – din acceptans av beteendet 

• Din attityd och ditt förhållande till barnet/eleven 



 
https://www.spsm.se/studiepa
ket-npf/moment-4/ 
 

 

Att möta barn och elever i svåra situationer – att 
arbeta med problemskapande beteende - del 1 

 
 

Clemens och Zarkowska 

Reaktioner på beteende 
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Change Your Lenses… 
 

Hur reagerar du vid problemskapande beteende?  

Fundera kring: 

• Dina tankar om orsaker till beteendet 

• Dina känslor (t.ex. rädsla, motvilja, glädje) 

• Ditt förhållande och känslor för barnet/eleven 

• Dina egna behov 

 



• Affektsmitta 

• Undvik ögonkontakt 

• Undvik beröring 

• Avstånd – respektera det personliga utrymmet: 
 När du känner ett behov av att gå framåt ska du gå två 

steg bakåt 

 Få bort de andra elever så att avståndet upprätthålls 

 Ställ dig aldrig mitt emot eleven 

• Kroppsspråk (undvik att markera dig) 

• Sätt dig 

Lågaffektivt bemötande… 



• Prata lugnt eller inte alls 

• Ge dig 

• Byt personal 

• Vänta 

• Avledning (t.ex. humor, fråga, förslag, erkänn att du 
gjort fel…) 

 

Lågaffektivt bemötande forts. 



I nödsituationer där du måste ta tag i en elev: 

 

• Använd rörelse, inte fastlåsning som ökar 
adrenalinpåslaget ytterligare. 

• Släpp aktivt efter några sekunder. 

• Se till att undvika smärta. Smärta ökar stressen. 

 

(Ur ”Problemskapande beteende”, Bo Hejlskov Elvén) 

I nödsituationer… 



 
https://www.spsm.se/studiepa
ket-npf/moment-4/ 

 

Att möta barn och elever i svåra situationer – att 
arbeta med problemskapande beteende - del 2 

 
 

Hjälpsamma tankar – Undvik maktkamp 
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Change Your Lenses… 
Hur tänker du kring ohjälpsamma och 

hjälpsamma tankar? 

Ohjälpsamma tankar 

 

Hjälpsamma tankar 

 
• Det är personligt riktat mot 

mig 

• Hon försöker få mig upprörd 

• Hon gör det medvetet 

• Jag är hopplös - jag kan inte 
kontrollera situationen 

• Alla tittar på mig för att se 
hur jag hanterar det 

• Det är inte personligt – det 
händer med fler 

• Hon vet inte hur detta 
påverkar mig 

• Hon försöker bara få sina 
behov tillgodosedda 

• Jag kan bara göra mitt bästa 

• Kollegor finns nära för att 
finnas till hands 



”Kids do well if they can” 
 

Hade han eller hon kunnat göra detta på ett 
annat sätt hade han/hon gjort det! 

 

Det han egentligen säger är ”hjälp, jag kan 
inte, jag förstår inte, jag mår inte bra!” 

 



 
https://www.spsm.se/studiepa
ket-npf/moment-4/ 

 

Att möta barn och elever i svåra situationer – att 
arbeta med problemskapande beteende - del 2 

  

Trappa för sammanbrott 

Vad kan vi göra?  
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 Vardag 

 Eskalering 

 Kaos 

 Deeskalering 

 Vardag 

 

 

 

 
Affektutbrottet- olika faser  

 



 
 

 

Det går enbart att samarbeta 
med en elev som befinner sig 

under linjen i modellen! 



 

 

CPS – Collaborative & Proactive Solutions 
(samarbetande och förebyggande lösningar) 

 
1. Empati 
2. Definition 
3. Inbjudan 
 

Plan B 



 
https://www.spsm.se/studiepa
ket-npf/moment-4/ 
 

 

Att möta barn och elever i svåra situationer – att 
arbeta med problemskapande beteende - del 2 

  

Hur arbetar vi med den pedagogiska miljön? 
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Change Your Lenses… 
 

På vilket sätt arbetar vi gemensamt för att 
förebygga problemskapande situationer på 
vår enhet? 

 



 
 
Mer information: 
 • Hemsida Ross Greene: http://www.livesinthebalance.org/ 
• Hemsida Bo Hejlskov: http://www.hejlskov.se/ 
• Bergbom psykolog (affektutbrottsmodellen): 

http://bergbompsykolog.se/material.html 
• Spsm ”Studiepaket NPF”: 

https://www.spsm.se/studiepaket-npf/ 
 
Litteratur: 
• Vilse i skolan, Ross W. Greene 
• Hitta rätt, Ross W. Greene 
• Beteendeproblem i skolan, Bo Hejlskov Elvén 
• Problemskapande beteende, Bo Hejlskov Elvén 
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