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      Linjen 

 
Sjöbo      LSS (hela sösk) 
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Ystad      Barn och ungdomshabiliteringen 
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      gymnasiet 
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Mats Bengtsson, socialtjänst    Samordnarfunktion 
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Målgrupp: 
Personal i våra sydöstra 
kommuners förskoleklasser och 
grundskolans/grundsärskolans 
årskurser 1-9. 
 
Mål: 
Att öka personalens kompetens 
och färdigheter att möta och 
bemöta elever med ett 
problemskapande beteende.   
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Uppföljning/utvärd
ering effekter av 
kompetenssatsning
en 
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Tidslinje  - ”Barn gör rätt om de kan” 
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Enkät 
Basline 



http://www.livesinthebalance
.org/step-one-first-video 
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 Reflektera över artikeln och filmklippet 
utifrån 3 saker som du har fastnat för, håller 
med om, ifrågasätter eller vill pröva. 
 

 Hur kan du koppla textens innehåll till 
verksamheten? 
 

   



Plan A - den vuxne försöker driva igenom sina 
förväntningar på vad barnet ska göra utan att ta 
hänsyn till barnets perspektiv. 
 

Plan C - den vuxne släpper helt och hållet sin 
förväntan på vad barnet ska göra (åtminstone 
tillfälligt) när barnet inte gör det som förväntas 
av honom. 
  
Plan B - den vuxne tar reda på vad som är 
barnets angelägenhet i situationen. I plan B 
samarbetar den vuxne och barnet för att hitta 
en lösning på problemet som tar hänsyn till 
bådas perspektiv och som fungerar för båda.  



 
 
http://www.livesinthebalance.org/step-three-first-
video 
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 Hur tänker du kring plan A, B och C? 


