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SKOLÖVERGRIPANDE BETEENDESTÖD
Arbeta evidensbaserat med trygghet, studiero och 
tillgänglighet i skolan!
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Presentation

• Förskollärare
• Psykolog, specialist i pedagogisk 

psykologi
• Författare till boken: Beteendestöd i 

vardagen – handbok i tillämpad 
beteendeanalys

• Erfarenhet från skola, habilitering, 
barnpsykiatri, LSS m m

Psykologpartners

• Medarbetarägt företag som finns i flera regioner: 
Skåne (Malmö och Helsingborg), Västra Götaland 
(Göteborg), Östergötland (Linköping och 
Norrköping), Mälardalen (Stockholm och 
Västerås) och Västerbotten (Umeå)

• Målsättningen är att sprida evidensbaserade 
psykologiska/pedagogiska förhållningssätt, främst 
baserade på kognitiv beteendeterapi och 
tillämpad beteendeanalys

• Fyra olika affärsområden: Klinisk psykologi, 
Pedagogik & Utveckling, Partners Organisation 
och KBT-online
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Innehåll

• Bakgrund:
– Varför beteendestöd i skolan?
– Grundläggande inlärningsteori

• Beskrivning av Skolövergripande 
beteendestöd – ett verkligt exempel

• Implementering
• Vad säger forskningen?

Beteendestöd i skolan

Bakgrund

Varför Beteendestöd i skolan?

• Ordning och studiero är ett stort problem i 
många skolor – detta får negativa konsekvenser 
för både elevers och lärares prestationer och 
hälsa

• Många lärare beskriver att de fått lite eller ingen 
utbildning i att hantera elevernas beteenden i 
klassrummet under lärarutbildningen – det vi 
kallar för Ledarskap i klassrummet

• Lösningen kanske är mer komplex än att handla 
om ”kepsar och mobiler”…

• Inkludering/tillgänglighet är populära begrepp –
men hur ska det gå till…?
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Brist på arbetsro är ett problem

• Nästan 8 av 10 lärare instämmer i påståendet 
”Det ska vara mer ordning och reda i skolan”

• Mellan 30 och 40 procent av eleverna uppger att 
de aldrig eller nästan aldrig har arbetsro i 
klassrummet. På högstadiet är siffran över 50 
procent

• 38 procent av eleverna utan arbetsro har svårt att 
somna minst en gång i veckan och 20 procent av 
dem har ont i magen varje vecka

• 16 procent av alla lärare drabbas av hot och 7 
procent av direkt våld.

Källor: SCB, Skolverket, Lärarnas Riksförbund och Arbetsmiljöverket

Olika ”lösningsförslag”

Fler och bättre inspektioner Bättre på att utreda 
och diagnosticera

Mer disciplin
och ”katederundervisning”Kepsar och mobiler…

Enskild undervisning

Varför Beteendestöd i skolan?

Lugn och ro i klassrummet

Goda relationer mellan 
lärare och elev
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Skollagen, 5 kap Trygghet och studiero

3 § Utbildningen ska utformas på ett 
sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero.

Tillgänglighet och delaktighet
• Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen 

när det gäller tillgänglighet i skolan
• Lagen klassar numera bristande tillgänglighet i 

alla skolformer som diskriminering
• Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för 

att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga 
i en inkluderande skolverksamhet

• Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär 
att anpassa den pedagogiska, den fysiska och 
den sociala miljön i relation till barns och elevers 
lärande

Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/

…först lite teori
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Vad är tillämpad beteendeanalys?
• Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningsätt som 

används i en mängd olika sammanhang
• TBA syftar till att förstå och påverka människors 

beteenden för att uppnå ökad livskvalitet eller nå 
särskilda mål

• Att förstå innebär att ta reda på varför, dvs under vilka 
omständigheter, beteenden förekommer, här och nu

• Genom att förändra dessa omständigheter kan vi 
påverka beteenden

• Positiv beteendestöd (PBS) är synonymt med modern 
TBA

Tillämpad beteendeanalys - TBA

Inlärningsteori Kartläggning 
och analys

Interventioner 
och tekniker

Det finns en röd tråd…

från teori till intervention

Enkelt uttryckt handlar TBA om att:

Förstå och påverka beteenden genom 
att…
– Analysera beteenden som finns i för hög 

utsträckning (problemskapande 
beteenden) för att förstå vilken funktion de 
fyller för individen

– Skapa förutsättningar för inlärning eller 
ökning av beteenden som saknas eller finns i 
för liten utsträckning
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Beteenden
• Fokus för TBA är beteenden och det sammanhang där 

beteendena förekommer
• Beteenden är allt som människor säger och gör och som 

kan observeras, beskrivas och mätas – t ex pratar, går, 
hostar, gråter, andas, tänker, svettas, känner rädsla

• En del beteenden är observerbara för omgivningen , 
t ex går, pratar, hostar, medan andra beteenden bara 
är observerbara för personen själv, t ex tänker, känner 
rädsla, hjärtklappning

• Vissa beteenden är viljestyrda medan andra sker som 
mer eller mindre automatiska reaktioner.

Egenskaper eller beteenden?
• Ofta beskriver vi andra människors svårigheter i termer av Inre 

tillstånd, egenskaper, diagnoser eller diffusa beskrivningar (t ex 
omotiverad, autistisk, dålig självkänsla, 
koncentrationssvårigheter, aggressiv)

• Dessa beskrivningar är oprecisa och säger mer om hur vi tror 
att människor är än vad de gör

• Riskerar att uppfattas som orsak snarare än beskrivning
• Vi gör om dessa beskrivningar till konkreta och observerbara 

beteenden för att kunna arbeta med dem:
Omotiverad kan t ex göras om till: kommer för sent, gör inte 
läxorna, kommer inte igång på lektionen, går runt i klassrummet, 
har inte med rätt material

• Vi fokuserar på yttre observerbara och viljestyrda beteenden

Beteenden…

…kan vara problematiska för människor 
på två sätt

De kan förekomma för mycket eller för 
lite
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Beteendeöverskott
…är beteenden som förekommer för ofta eller 

för mycket

1. En del överskott är alltid problem, t ex hot, 
våld, kränkningar

2. Andra beteenden blir problem om de 
förekommer i för mycket eller i fel 
sammanhang, t ex prata under lektion, gå 
omkring i klassrummet, gå på toaletten, 
springa i korridoren, rita

Beteendeunderskott

…är beteenden skulle vara nyttiga men 
som förekommer för lite eller för sällan

Kan bero på:
• ”Motivationsbrist”
• Färdighetsbrist
• Rädslor

Över- och underskott hänger ihop

Underskott

Överskott
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Inlärningsteori
Beteenden styrs av det som händer före och efter 
beteenden

Någonting i miljön…

sätter igång ett beteende…

vilket leder till en konsekvens

Signal

S
Beteende

B
Konsekvens

K

Konsekvenser
• Beteenden styrs av de konsekvenser som 

beteendet leder till
• Det som händer efter ett beteende påverkar 

förekomsten av beteendet i liknande situationer 
i framtiden

• Förstärkare leder till att beteendet ökar i 
framtiden i liknande situationer

• Försvagare (bestraffning) leder till att beteendet 
minskar i framtiden i liknande situationer

Förstärkning

• Positiv förstärkning – innebär att vi får 
tillgång till något vi tycker om eller mår 
bra av 

• Negativ förstärkning – innebär att vi blir 
av med något obehagligt
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Inlärningsteori – exempel

svårt mattetal

räcker upp handen

får hjälp

Signal

S
Beteende

B
Konsekvens

K

Inlärningsteori – exempel

”tråkig” lektion
går runt i klassrummet,
retar andra elever

något händer, 
slipper ha tråkigt

Signal

S
Beteende

B
Konsekvens

K

Positiv förstärkning

• När vi gör något för att tillgång till något vi 
tycker om eller mår bra av gör vi det ofta 
med iver och glädje
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Negativ förstärkning

• När vi gör något för att vi måste, för att 
slippa tråkiga konsekvenser, gör vi det ofta 
motvilligt och med mindre glädje

Förstärkare har dubbla effekter
• Feedback– att förstärkare kommer betyder att 

ett viss beteende var ”rätt” beteenden i den 
specifika situationen. Extra viktigt vid 
nyinlärning!

• Uppmuntran– Möjligheten att få tillgång till 
något man tycker om eller mår bra av kan 
motivera individen till att bete sig på ett visst 
sätt. Viktig aspekt för vidmakthållande av 
inlärda beteenden

Inlärningsteori - sammanfattning

• Beteenden:
– Konkreta, observerbara och viljestyrda
– Överskott
– Underskott

• Konsekvenser:
– Förstärkare
– Positiv förstärkning
– Negativ förstärkning
– Feedback & uppmuntran
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Skolövergripande beteendestöd
School Wide Positive Behavior Support

SWPBS

Vad är SWPBS?
• Genomgripande förhållningssätt för att arbeta förebyggande med 

ordning, trygghet och studiero i skolan
• Evidensbaserat arbetssätt, baserat på tillämpad 

beteendeanalys/positivt beteendestöd
• Utvecklat i USA, främst använt i USA och Storbritannien, bland annat 

implementerat på mer än 10 000 skolor i USA (2010)
• Norsk variant (PALS) implementerad och utvärderad
• Riktas till alla elever och all personal och genomförs i hela skolan
• Tre olika nivåer

1. Förebyggande basnivå för alla elever
2. Mer riktade insatser för elever med lite större behov
3. Skräddarsydda, ofta resurskrävande insatser för elever med stora behov

• Långsiktigt arbete
• Fokus på organisation och implementering

Skolövergripande beteendestöd

Nivå 3: intensiva individinriktade 
åtgärder baserade på noggrann 
individuell kartläggning

Nivå 2: Mer riktade, förebyggande 
insatser för elever där nivå 1 inte är 
tillräckligt

Nivå 1: Generella förebyggande 
strategier för alla elever på hela 
skolan. Främst tydliggörande av 
förväntningar, färdighetsträning 
och positiv feedback
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Pågående SWPBS-projekt

Nivå 1:
Förebyggande basnivå för alla elever

• Involverar all personal
• Ska nå alla elever
• Alla utrymmen på hela skolan
• Nyckelkomponenter:
– Tydliggöra förväntade beteenden
– Social färdighetsträning
– Positiv feedback
– Konsekvent hantering av problemskapande 

beteenden

Skolövergripande – hela skolan

• Alla elever träffar många vuxna och rör 
sig i många olika miljöer under en 
skoldag

• Ett liknande bemötande från alla vuxna 
genom hela skoldagen skapar trygghet 
och förutsägbarhet för eleverna

• Ett gemensamt förhållningssätt är viktigt 
för alla elever och extra viktigt för barn 
med olika typer av svårigheter
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Förebyggande

• Bästa tidpunkten att arbeta med störande 
beteenden är innan de uppkommit

• Förebyggande arbete kan fokusera på det 
positiva medan åtgärdande arbete oftast 
handlar om problem

• Förebyggande arbete minskar risken för 
misslyckande och onödigt lidande

• Inkludering och tillgänglighet förutsätter att 
man i förväg skapar miljöer som fungerar för 
alla barn

Förväntade beteenden
• Klart definierade förväntade beteenden hjälper 

eleverna att veta vad de ska göra, inte bara vad de 
inte ska göra

• Klart definierade förväntade beteenden hjälper de 
vuxna att veta vilka beteenden de ska stötta och 
uppmuntra hos eleverna

• Ansvaret för att skapa förutsättningar för att eleverna 
ska lyckas med att utföra förväntade beteenden ligger 
hos vuxenvärlden (till skillnad från regler som förlägger 
ansvaret hos eleverna)

• Om eleverna inte lyckas bete sig på förväntat sätt 
måste vuxenvärlden problemlösa kring hur man kan 
öka förutsättningarna för eleverna att lyckas

Tydliggör förväntade beteenden

Värdegrund: ansvar, hänsyn,
göra sitt bästa

Situationsspecifika förväntningar i 
allmänna utrymmen: t ex 

matsalen, biblioteket, skolgården, 
korridorerna

Skolövergripande förväntningar: t ex
Komma i tid, följa instruktioner, vårdat språk

Situationsspecifika förväntningar i 
klassrummet: t ex börja lektion, 

gruppgenomgång, be om hjälp, 
avsluta lektion
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Värdegrund

Förväntade beteenden

Läs mer på Fröken Karins blogg:
http://frokenkarin.moobis.se/2016/03/15/forstarka-det-positiva/

Träna sociala färdigheter

Varför ser det ofta ut så här?
• Om ett barn inte kan läsa… då får han lära 

sig det
• Om ett barn inte kan simma… då får hon 

träna på det
• Om ett barn inte kan räkna… då lär vi 

henne det
• Om ett barn inte vet hur hen ska uppföra 

sig… Vad gör vi då? tjatar… tillrättavisar… 
ringer hem…?
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Träna sociala färdigheter

• Barn kommer till skolan med olika väl 
utvecklade sociala färdigheter

• Bristande sociala färdigheter gör det både 
svårt att fungera tillsammans  med andra 
och att tillgodogöra sig undervisning.

• Vi kan inte begära att elever ska bete sig så 
som vi vill om vi inte är säkra på att de vet hur 
de ska göra

• Det är alltid vuxenvärldens ansvar att skapa 
förutsättningar för eleverna att lyckas

Träna sociala färdigheter
• Det är ingen fundamental skillnad på att lära 

sig engelska eller matematik och att lära sig 
sociala beteenden

• Inlärning sker genom instruktion, 
demonstration, övning och feedback

• På samma sätt som det finns en plan för vad 
en elev ska lära sig inom ett specifikt ämne 
bör det också finnas en plan för vilka sociala 
färdigheter en elev behöver lära sig för att 
fungera i skolan

Skapa förutsättning för
förväntade beteenden

Komma i tid:
• Vad är sen ankomst? Ett förslag är att mer än 5 min sen ankomst ska skrivas upp i 

skolwebben. Detta ska visas för elever och föräldrar.
• Tips! Bildschema över dagen ska finnas tydligt för eleverna i alla klassrum. Gynnar 

alla elever framför allt nyanlända.
• Gemensam läxa för alla elever i skolan blir att klocka sin tid till skolan, när behöver 

jag gå hemifrån etc?
• Vad ska eleven göra när hen kommer försent? Det ska finnas en plan för vad varje 

klass ska göra när de kommer försent. Det kan vara en stående punkt på alla 
klassers klassråd.

• Vet alla elever om var klockan på väggen sitter. Kan man prata om fördelen med 
att använda armbandsur?

• Att använda TimeTimer individuellt eller i grupp skapar en förståelse för tid.
• Forumspel är ett utmärkt sätt att visa för eleverna hur olika situationer kan uppfattas 

av andra. Både vad gäller bra beteenden och felaktiga. Både elever och vuxna 
kan delta.

• Hur tar vi igen förlorad tid? Raster, läxor, kvarsittning?
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Feedback
Lärarens uppmärksamhet som feedback. Så 
här ser det ofta ut:

Positiv feedback
(t ex beröm)

Negativ feedback
(t ex tillsägelser)

Akademiska
beteenden 20,36/timme 7,56/timme

Sociala 
beteenden 1,52/timme 19,20/timme

Reinke, W. M., Herman, K. C., & Stormont, M. (2013). Classroom-level positive behavior
supports in schools implementing SW-PBIS: Identifying areas for enhancement. Journal 
of Positive Behavior Interventions, 15, 39–50. 

Feedback

• Det är svårt för barn att veta om de 
beter sig rätt om de inte får feedback 
på sina beteenden

• När vi ber elever sluta med något, 
talar vi bara om för eleverna vad de 
inte ska göra, det ger ingen 
information om vad de ska göra

Positiv förstärkning
• Positiv förstärkning fungerar både som feedback och 

uppmuntran
• Viktigaste formen av positiv förstärkning för många barn 

är uppmärksamhet från vuxna
• Att göra rätt, känna sig duktig och lära sig nya saker 

kan också vara positiv förstärkning för många barn
• För vissa elever är dock inte dessa ”naturliga 

förstärkare” tillräckliga utan vi kan behöva hitta system 
för att använda mer konkreta förstärkare 
(”belöningssystem”) för att öka deras motivation

• Att systematiskt arbeta med positiv förstärkning skapar 
förutsättningar för goda relationer och ett gott 
samarbetsklimat
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”problembeteenden”

• Det viktigaste är att ge uppmärksamhet, beröm, 
fysiks kontakt eller annan specifik positiv 
uppmärksamhet när eleverna gör bra saker

• Minimera uppmärksamheten och reaktionerna 
på mindre allvarliga problemskapande 
beteenden

• Kom ihåg 5:1-regeln om korrigerande feedback 
måste ges!

• Ha tydliga konsekvenser på allvarliga och 
väldefinierade problembeteenden, och använd 
dessa konsekvenser på ett systematiskt sätt

Pollett-/poängsystem

Systematik

SWPBS - Kort sammanfattning

Förtydliga 
för-

väntningar
Underlätta Öva Systematisk

feedback
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Kort om nivå 2:
För de elever som behöver lite mer

• Tillägg till nivå 1
• Utformad för att möta behoven hos de 

elever som inte svarar tillräckligt väl på 
de förebyggande strategierna i nivå 1

• Bygger inte på individuell kartläggning 
och individanpassning

• Består av ett antal färdiga tekniker

Kort om nivå 2:
Exempel på strategier

• Check and connect – är ett program för att förebygga 
avhopp från skolan. Varje elev tilldelas en stödperson 
som arbetar med eleven som mentor, rådgivare och 
samordnare

• Check in/check out – innebär att eleven ”checkar in” 
och ”checkar ut” med en bestämd vuxen på skolan 
varje dag

• First step to success – innebär att man tidigt screenar för 
att upptäcka elever i riskzonen

• Föräldraträningsprogram.
• Social färdighetsträning i grupp.
• Befintliga extra anpassningar och särskilt stöd

Kort om nivå 3:
För elever med stora behov

• Tillägg till nivå 1 och 2
• För elever med omfattande 

beteendeproblem eller stora 
inlärningssvårigheter

• Individuell funktionell kartläggning
• Andra individuella bedömningar, t ex 

psykolog, logoped, specialpedagog
• Ofta intensiva och ibland långvariga och 

omfattande interventioner
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Implementering - vad innebär det för 
skolan?

• Tar 3-5 år att implementera fullt ut
• Förankring hos och involvering av skolledningen
• Förankring bland ALL personal (minst 80%)
• Utbildning till ALL personal
• Bildande av PBS-team
• Bildande av arbetsgrupper (som involverar all personal)
• Implementeringsstöd till skolledningen
• Handledning till PBS-gruppen
• Skolans värdegrund à förväntade beteenden
• Nivå 2: i samverkan med elevhälsan
• Nivå 3: Skolan själv eller anlita utifrån?

PBS-grupp

• Biträdande rektor (ledningsgruppen)
• 1:e lärare
• Kurator (EHT)
• Fritidspedagog
• Specialpedagog från särskolan
• Övergripande specialpedagog (EHT)

Arbetsgrupper

1. Förväntade beteenden
2. Social färdighetsträning
3. Positiv feedback
4. Implementering, 

involvera eleverna
5. Involvera föräldrarna, 

extern kommunikation
6. Hantera 

problembeteenden
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Utmaningar
• Anpassa modellen till svenska förhållanden
• Hur få alla att göra ”lika” i en skola där lärare traditionellt 

sköter ”sitt” klassrum?
• Anpassa förhållningssättet utifrån olika åldersgrupper 

och målgrupper
• Utvärdera modellen i Sverige
• Implementeringen är tidskrävande och relativt kostsam i 

början
• Implementera förhållningssättet så att det blir hållbart 

över tid – inte beroende av ”eldsjälar”
• Få personer i Sverige, framför allt inom skolans värld, 

med kunskaper i TBA/PBS

Vad säger forskningen?
Forskningsstudier har bland annat visat att SWPBS leder till:
• Ökad förekomst av prosociala beteenden och minskning av 

problemskapande beteenden
• Förbättrad social kompetens bland eleverna
• Minskat användande av bestraffning/negativa konsekvenser
• Ökad upplevelse av säkerhet och trygghet på skolan
• Ökad akademisk måluppfyllelse
• Förbättrade resultat på nationella prov
• Ökad lärareffektivitet
• Ökad tro bland lärare på att de kan påverka elevernas 

utveckling och möjligheter att nå målen
• Ökad välbefinnande och minskad stress bland skolpersonal

McIntosh, K., Bennett, J. L., & Price, K. (2011) Evaluation of Social and Academic Effects of School-
wide Positive Behaviour Support in a Canadian School District. Exceptionality Education 
International, 21, 46-60. vol 21/iss1/5 

Vill du veta mer om tillämpad
beteendeanalys och positivt beteendestöd?

Kontakt:
08-410 097 34
Peter.karlsson@psykologpartners.se

www.pedagogikochutveckling.se


