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insatser på vetenskaplig grund.
Elever som uppvisar beteendeproblem är
överrepresenterade bland de som presterar
Skolan står inför många utmaningar.
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(Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og
Samhandling. IBIS (Inkluderande
Beteendestöd I Skolan) är en svensk
anpassning av det norska programmet.

MÅLSÄTTNING
IBIS är ett skolövergripande program som
skall främja en inkluderande skola genom
positivt lärandestöd för alla. Avsikten med
IBIS är att utveckla en positiv skolkultur som
stärker elevernas skolprestationer och
sociala färdigheter, samt förebygga och
hantera problembeteenden genom
proaktiva tillvägagångssätt. Med proaktiva
tillvägagångssätt menas att vara aktiv, att
planera och agera på förhand för att
förekomma olika slags utmaningar. Alla
elever och anställda är målgrupp för
insatsen i IBIS.

UTBILDNING
IBIS implementeras genom ett
modulbaserat inlärningsprogram för IBISinstruktörer och skolor. Modul 1 (som du
arbetar med nu) handlar om planering och
organisering av organisationsstrukturer
som är grundläggande för en framgångsrik
implementering på generell nivå över hela
skolan. Vidare innehåller Modul 1 träning i
IBIS-modellens teoretiska och
forskningsbaserade bakgrund samt ett
system för att bedriva team- och
databaserat beslutsfattande. Modul 2
behandlar implementeringen av modellens
individuella stödsystem och innefattar
åtgärder som består av kartläggning,
bedömning, intervention och uppföljning av
elevernas utveckling.

Genom strukturerad utbildning och
handledning får skolan stöd att utvecklas
som en lärande organisation.
Kompetensutvecklingen är knuten till
lärarnas dagliga arbete och till skolan som
arbetsplats. Modellen förutsätter kollegialt
lärande och en utveckling av en gemensam
skolkultur som bygger på en god relation
mellan hem och skola. Dessutom ger
modellen skolan möjlighet till målinriktat
arbete och kontinuerlig reflektion och
utvärdering av verksamheten. Vidare är
modellen en dynamisk arbetsmodell där
det läggs vikt på att förebygga och utveckla
mer anpassade och ändamålsenliga insatser
för elever i riskzonen för negativ utveckling.
Slutligen har modellen ett väldefinierat
innehåll och tydliga utbildnings- och
implementeringsstrategier. Målsättningen
är att anställda ska främja en positiv, aktiv
och lärande skolkultur, samt utveckla ett
proaktivt tillvägagångssätt för att möta och
stötta elevernas ämnesmässiga, sociala och
emotionella utveckling.

Utbildningen av IBIS-team ges vid
respektive skola av en kvalificerad IBISinstruktör medan vidmakthållande
utbildning efter slutförd implementering
sker i nätverk av flera skolor under ledning
av kommunens IBIS-instruktörer.
För att säkerställa en framgångsrik
implementering och vidmakthållande av
modellen är det viktigt att skapa en
gemensam förståelse och förhållningssätt
bland ledning, anställda och
vårdnadshavare om hur en trygg
studiemiljö bör främjas. Delaktighet från
alla elever och vuxna i skolmiljön skapas
över tid genom studier, praktiska övningar,
reflektion, utveckling av förhållningssätt
och utvärdering.

IMPLEMENTERING
I Norge finns en kulturanpassad version av
det amerikanska programmet SW-PBIS
(School-Wide Positive Behavioral
Intervention Support) som kallas PALS

Teoretiskt material översätts till praktik
genom att utgå från relevanta
vardagssituationer. Reflektion över egna
8

handlingar och attityder möjliggör
utveckling av nya handlingsstrategier och
lärande av mer ändamålsenliga färdigheter.
Deltagarnas egna förslag och idéer bidrar
till förändringsarbetet på den enskilda
skolan. Övningar genom rollspel ger goda

möjligheter att prova deltagarnas idéer i
praktiken och underlättar tillämpning av
färdigheterna i vardagen.
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rutiner samt ett ökad fokus på goda
relationer och trygghet.

IBIS - EN SKOLMODELL
IBIS är ett skolövergripande program som
betonar förebyggande åtgärder i en
skolmiljö som präglas av tydliga
förväntningar på elevers och anställdas
beteende, sociala färdigheter och
skolkunskaper. Genom engagemang,
uppmuntran och uppmärksammande av
positiva ansträngningar bygger
medarbetarna trygga relationer med
eleverna. Föregångaren och förebilden för
IBIS är det norska PALS-programmet, som i
sin tur är en norsk utveckling och
anpassning av det amerikanska
programmet School-Wide Positive
Behavioral Interventions and Supports (SWPBIS).

FORSKNING PÅ PALS
PALS har utvecklats på grundval av
erfarenhet, forskning och praktik sedan den
första studien i 2002–2005 och den
efterföljande nationella studien, som
startade 2006. PALS bygger också på
forskning och praktikbaserad kunskap och
insatser som har visat lovande resultat i
utvärderingar och som stöds av annan
relevant forskning (t.ex. Sørlie, 2000;
Ogden, 2001; Durlak, Weissenberg,
Dymnicki, Schelling, & Taylor, 2011;
Solomon, Klein, Hintze, Cressey, & Peller,
2012).

2002-2005 anpassades och testades PALS
Det kan vara värt att redan inledningsvis
för första gången i en pilotstudie.
Denna
KAPITTEL 2 BAKGRUNN
betona att den första modulen i IBIS (den
första utvärdering fokuserade på effekterna
du har i din hand) behandlar relationer,
av modellens universella förebyggande
PALS
– en skoleomfattende tiltaksmodell
förväntningar, uppmuntran2etc. på
en mer
åtgärder (Sørlie & Ogden, 2007). Resultaten
generell nivå, på skol- och klassnivå. Många
efter två års implementering var mycket
PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell som legger vekt
Resultatene etter to års implementering var meget lovende.
elever kommer att bli hjälpta
av
insatserna
i
på proaktive tiltak i et læringsmiljø som kjennetegneslovande.
av
Det var
en nedgang
i lærerobservert
problematferd (omfanDet
fanns
en minskning
i
tydelige forventninger til elevenes og ansattes atferd, sosiale
get målt både i og utenfor klasserommet) i begge utvalgene,
modul 1, men en del elever
har
behov
av
ferdigheter og skolefaglig kompetanse. Gjennom involvemen nedgangen var betydelig
større i P- enn i S-skolene.
problembeteenden
observerade
av lärare
ring, oppmuntring og anerkjennelse av positive handlinger
De skolene som hadde størst nedgang i problematisk elevmed omfattande stöd ochbygger
insatser.
Om
de ansatte trygge
relasjoner til elevene. Ved negative
atferd, var utvilsomt de som implementerte programmet
(omfattningen
mättes både i och utanför
handlinger eller regelbrudd iverksettes milde forutsigbare
med høyest grad av metodeintegritet.
konsekvenser.
enskilda elevers behov exempelvis
visar sig i
klassrummet)
men
I P-skolene var idetbåda
dessutengrupperna,
en klar nedgang i antall
elever
PALS-modellen er en norsk tilpasning av den skoleomfatsom viste utagerende og antisosial atferd i løpet av et
mer allvarliga problembeteenden
finns
det
tende modellen SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral
skoleår, mensvar
det i S-skolene
var en økning
i antall elever
minskningen
signifikant
större
i PALSInterventions and Support). I tillegg har den elementer fra
som viste problematferd. De elevene som syntes å ha størst
goda skäl att genomföra en
funktionell i behandlingsmodellen Parent
intervensjonskomponenter
utbytte
av
PALS
på
det
skolefaglige
og
sosiale
kompetanskolorna
än i jämförelseskolorna. De skolor
Management Training- Oregonmodellen (PMTO).
seområdet, var elever med norsk som andrespråk. (Ogden,
Sørlie, & Hagen, 2007).
kartläggning av elevernas beteende, den
som
hade
den största minskningen av
PALS-modellen slik den nå fremstår, er viderutviklet på
grunnlag
av
erfaring, forskning og praksis som har funnet
Funnene indikerte også at PALS kunne forebygge den
situation de befinner sig isted
och
de
problematiska
beteenden
hos
var
siden den første utprøvingen i 2002–2005 og den
negative utviklingen
av klassemiljøet som
av ogeleverna,
til skjer
påfølgende nasjonale implementeringen som startet i
med økende klassetrinn. Samtidig tydet resultatene på
konsekvenser de får av sina
beteenden.
2006. Den bygger også på forsknings- og praksisbasert
at modellen de
bidro som
til at lærerne
fikk økt kunnskap om
utan tvekan
genomförde
kunnskap og tiltak som har vist lovende resultater i evaproblematferd og innsikt i hvordan den kan håndteres på
Även om vi inte genomförlueringsundersøkelser
funktionella
og som er underbygget av annen
en bedre måte.
programmet med den högsta graden av
relevant forskning (bl.a. Sørlie, 2000; Ogden, 2001, Durlak,
Weissberg,
kartläggningar i modul 1 så
börDymnicki,
dettaSchellinger
göras& Taylor, 2011, Solomon,
metodtrogenhet.
Klein, Hintze, Cressey, & Peller, 2012).
inom ramen för elevhälsans ordinarie
UTPRØVING OG PILOTSTUDIEN
arbete. De funktionella kartläggningarna
(2002–2005)
ingår i modul 2. Även omPALS
modul
1 gang
inteprøvdärut og tilpasset norsk skole
ble for første
gjennom en evalueringsstudie i skoleårene 2002–2005.
tillräcklig för alla elever såDenne
är første
detevalueringen
viktigthadde
attfokus på effektene av
modellens universelle forebyggende tiltak (Sørlie & Ogden,
2007).
notera att även elever i behov av särskilt
stöd och extra anpassningHOVEDFUNN
i varierande grad
Parallelt med modellutprøvingen ble utbyttet og implemenkommer att vinna på ökad
anpassning
teringen
av PALS evaluert. av
I tillegg til de fire utprøvingsskolene (P-skoler) som alle slet med mye problematferd,
deltok
fire
utvalgte
naboskoler
som sammenligningsgruppe
undervisningen och skolans
övriga
(S-skoler). S-skolene hadde egne prosjekter og tiltak rettet
mot forebygging av problematferd eller for å fremme læverksamhet, ökad struktur
och tydligare
ringsmiljøet. Data ble innhentet fra alle elever (3.–7. trinn)
og lærere på to tidspunkt; ved oppstart høsten 2002 (T1)
og 20 måneder seinere på slutten av det andre av de tre
implementeringsårene (T2). En supplerende datainnsamling ble foretatt i P-skolene ett år etter oppstart.
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I PALS-skolorna uppmättes också en tydlig
minskning av antalet elever som uppvisade
utagerande och antisociala beteenden,
medan det i jämförelseskolorna uppmättes
en ökning av antalet elever som visade
antisocialt beteende. De elever som
verkade ha störst nytta av PALS, avseende
skolprestationer och social kompetens, var
elever med norska som andraspråk (Ogden,
Sørlie, & Hagen, 2007).

•

Omfattningen av
problembeteenden i klassrummet
(förutsatt att
implementeringskvaliteten var hög)

•

Inkludering av elever som uppvisar
problembeteenden

•

Lärares bemötande (ökad
användning av positiva, stödjande
och proaktiva strategier)

•

Medarbetarens individuella känsla
av kompetens

•

Medarbetarnas gemensamma
känsla av kompetens

De skolor som följde PALS-modellen mest
noggrant gynnades mest av modellen.
Effekterna verkade också variera något
med skolans storlek; större effekt i små och
medelstora skolor än i stora skolor.

För att dra mer säkra slutsatser om
effekterna av PALS-modellen inleddes 2007
en omfattande utvärderingsstudie med en
mer robust design. I studien deltog 65
grundskolor, varav 28 skolor introducerade
PALS-modellen från hösten 2007. En
jämförelsegrupp på 20 skolor (i samma
kommuner som PALS-skolorna) följde sin
ordinarie verksamhet. Ytterligare sjutton
skolor, i fyra andra kommuner, genomförde
från hösten 2008 "PALS Compressed", som
är en kortversion av PALS-modellen.
Dataanalyserna visar att PALS (Sørlie &
Ogden, 2015) efter tre år har en signifikant
positiv effekt på:
Omfattningen av allvarliga och
mindre allvarliga problembeteenden i skolmiljö

Relationen mellan elever och
mellan lärare och elever

Analyserna visar också att PALS-modellen
har signifikanta positiva effekter för
skolpersonalen (Sørlie, Ogden, & Olseth,
2016). De positiva effekterna visade sig i:

Resultaten tydde också på att PALS kunde
förhindra den negativa utvecklingen av
skolmiljön, som ibland förekommer när
eleverna går vidare till högre årskurser.
Dessutom visade resultaten att modellen
hjälpte lärare att få kunskap om
problembeteenden och insikter om hur de
kan hanteras på ett bättre sätt.

•

•

Utvärderingen visade att de elever som
hade mest allvarliga och omfattande
beteendeproblem, hade en betydligt mer
positiv utveckling över tid i PALS-skolor
jämfört med kontrollskolorna (Sørlie, Idsøe,
Olseth, Ogden & Torsheim, under arbetet).

TEORI OCH FORSKNINGSMÄSSIG
BAKGRUND
Även om IBIS-modellen bygger på flera
olika teorier så baseras den i huvudsak på
inlärningspsykologi och beteendeanalys.
Utgångspunkten är att beteenden påverkas
av och blir begripliga utifrån den kontext
där de utvecklas och förekommer samt att
beteenden förstärks av för individen
önskvärda konsekvenser. De centrala
utgångspunkterna för IBIS är att:
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•

•

•
•

•
•

•

•

•

beteenden påverkas av och blir
begripliga utifrån den kontext där
de utvecklas och förekommer
elevers och lärares beteenden
(responser) påverkas av
BAKGRUNN KAPITTEL 2
miljöfaktorer (stimuli)
beteenden förstärks av för
individen önskvärda konsekvenser
elevers
och lärares beteenden
LONGITUDINELL
UTVIKLINGS- OG
uppstår
i samspel med
EVALUERINGSSTUDIE
(2007–2013)
omgivningen
lärare
elevervedutgör
varandras
På grunnoch
av svakheter
pilotstudiens
forskningsdesign
kunne det imidlertid stilles spørsmålstegn ved resultatenes
arbetsmiljö
validitet (gyldighet). For å kunne trekke mer sikre konklusjoner om PALS-modellens effekter, ble en langt mer
konflikter
hanteras professionellt,
omfattende evalueringsstudie med et mer robust design
igangsatt
utan
atti 2007.
man trappar upp
situationen
Det er ikke tidligere blitt gjennomført en så omfattende evaluering av en skolebasert modell for forebygging av alvorlige
efter
att konflikter
eller
utmanande
atferdsproblemer
i norsk skole.
Studier
av den individuelle
utviklingen hos en stor gruppe elever over flere skoleår er
situationer
har
uppstått
är
det
heller ikke tidligere blitt gjort i Norge eller i Skandinavia. Det
samme
gjelder
studier
der
en
følger
utviklingen
skolans ansvar att reflektera överi et større
utvalg skoler over lengre tid.
den uppkomna situationen och
Effektstudien av PALS-modellen vektlegger læringsmiljø
förebygga
att de händeri skolen.
igen I tillegg er
og atferds- og mestringsproblemer
den også en studie av grunnskoleelevers sosiale utvikling
all
personal i skolan arbetar
og hvordan skoler og læringsmiljøet utvikler seg over tid.
Data ble samlet inn
på årlig
(totalt
6 målepunkt) fra
tillsammans
för
att basis
stötta
varandra
skolens ledelse, alle lærere, assistenter og SFO-ansatte og
alle elever
på 4.–7. tillsammans
trinn. I noen grad ble
også nasjonale
att
utvecklas
med
registerdata (kommune, skolenivå) benyttet.
eleverna
UTVALG
kritiska
ochdeltok,
betydelsefulla
65 barneskoler
hvorav 28 skolerinsatser
innførte PALSmodellen fra høsten 2007. En kontrollgruppe på 20
utvärderas
noggrant
och
löpande
skoler drev ordinær praksis i de samme kommunene som
PALS-skolene.
Ytterligere 17
i fire andre kommuner,
för
att säkerställa
attskoler,
de verkligen
implementerte fra høsten 2008 «PALS Komprimert», som
har
(eller
för att upptäcka
er eneffekt
kortversjon
av PALS-modellen.
ifall de inte har tillräcklig effekt)

6

BETEENDEANALYS I SKOLAN
Mer eller mindre framgångsrika försök att
förstå och påverka elevers beteende i
skolan har förmodligen förekommit lika
länge skolan funnits. Redan under 1900talets början uppmärksammades det
faktum att en del lärare i skolan använde
sig av överdriven och orättmätig
försvagning av elevers beteende. Försök
HOVEDFUNN
gjordes därför att systematiskt använda
Dataanalysene viser så langt at PALS (Sørlie & Ogden,
2015)
etter tre för
år haratt
en signifikant
positiv effekt
principer
fostra elever
till på
goda
• omfanget av mer og mindre alvorlig problematferd i
samhällsmedborgare
utan
att
fokusera
på
skolemiljøet
• omfanget av problematferd i klasserommene (forutsatt
försvagning.
Under mitten av 1900-talet
høy implementeringskvalitet)
•publicerades
klassemiljøet (elev-elev
og elev-lærerrelasjoner)
därför
en hel del studier där
• inkludering av utfordrende elever
förstärkning och försvagning i klassrummet
Analysene viser videre at PALS-modellen har betydelige
studerades
2006).
1960positive
effekter for(Brophy,
skolens ansatte
(Sørlie,Under
Ogden, &
Olseth, 2016) som omfatter
talet utvecklas tillämpningen av
• lærernes praksis (mer bruk av positive, støttende og
proaktive strategier) i skolan, se exempelvis
beteendeanalys
• de ansattes individuelle mestringsopplevelse
•Skinner
de ansattes
kollektive mestringsopplevelse
(1968/2008)
eller Kounin och Gump
(1961).
De hadde
sistnämnda
fann i en studie att
De
skolene som
høyest implementeringskvalitet,
hadde også størst utbytte av modellen. Effektene syntes
elever som hade lärare med en benägenhet
også å variere noe med skolenes størrelse; større utbytte i
mindre
og middels oönskade
store skoler ennbeteenden
i store skoler. i skolan
att försvaga
Effektevalueringene
viser dessuten atav
de elevene
som och
har de
var mindre intresserade
lärande
de mest alvorlige og omfattende atferdsproblemene, har
värderingar
förmedla.
en
langt mer positivskolan
utvikling försökte
over tid i PALS-skolene
enn
i kontrollskolene (Sørlie, Idsøe, Olseth, Ogden & Torsheim,
under arbeid).

Forskningen på beteendeanalys i skolan har
de senaste decennierna i hög grad
förändrats. Bland annat har mer fokus
lagts vid hur miljön och situationen
påverkar beteenden (Landrum &
Kauffman, 2006). Forskare inom
beteendeanalys har kunnat se att
beteenden i stor utsträckning påverkas av
miljön där beteendet utförs och av
elevernas tidigare erfarenheter. Resultatet
av detta är ökade ansträngningar för att
påverka situationen där individerna
uppvisar problembeteenden för att
förebygga uppkomsten av dessa.

PALS HÅNDBOK – MODUL 1 – SKOLEOMFATTENDE FOREBYGGENDE TILTAKSNIVÅ
NUBU – NASJONALT UTVIKLINGSSENTER FOR BARN OG UNGE
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dessutom beröm från läraren för att de
skall uppvisa beteendet vid senare tillfällen.
Detta har visat sig bidra till en positiv
utveckling hos elever i skolan (Hughes,
Cavell, & Willson, 2001; Hughes, Luo, Kwok,
& Loyd, 2008). Förstärkning (positiv såväl
som negativ) av ett beteende ökar dess
frekvens, magnitud eller duration. Både
utsläckning och försvagning minskar
frekvensen, durationen eller magnituden.
Detta är gemensamt för dessa
konsekvenser. Mer utförliga förklaringar av
begreppen finns nedan under respektive
rubrik.

EN FRÅGA OM INLÄRNING OCH MILJÖ
Inom beteendeanalysen fokuserar man på
individers beteenden och vid behov
försöker man påverka dessa genom så
kallad beteendemodifikation. Ogden (2003,
s. 118 f.) menar att ”beteendemodifikation
kan sammanfattas i följande punkter.
Orsakerna till problemen ligger inte
hos eleven, utan är en funktion av
interaktionen mellan eleven och
miljön.
Problemen beror inte på patologiska
förhållanden eller sjukdom, utan är
ett uttryck för felinlärning.

FÖRSTÄRKNING
Skinner (1974, s. 46 f.) definierar
förstärkning som händelser som följer på
ett visst beteende (t.ex. belöning eller
uppmuntran) och som ökar sannolikheten
för att beteendet skall inträffa i framtiden,
under samma eller liknande
omständigheter. De olika beteenden som
en individ uppvisar resulterar i olika
konsekvenser. Är konsekvensen gynnsam
för ett visst beteende får detta beteende
hög sannolikhet och om konsekvenserna av
ett visst beteende inte leder till gynnsamma
konsekvenser får det beteendet låg
sannolikhet. Dessa konsekvenser kallas
förstärkare (Nordlund, 1978, s. 22).

Det som definieras som oönskat
beteende kan korrigeras genom att
man ändrar (modifierar) beteendets
konsekvenser.
Åtgärderna är primärt riktade mot
förändring av observerbart
beteende.”

BETEENDEANALYTISKA BEGREPP
Förstärkning och försvagning är
konsekvenser som följer efter ett beteende
och som påverkar sannolikheten för om
beteendet skall uppvisas igen i liknande
situationer. De båda begreppen delas in i
positiv och negativ förstärkning och
försvagning. Se figur (Miltenberger, 1997, s.
120) nedan.
Exempelvis räcker ett barn upp handen för
att svara på en fråga (beteende) och
konsekvensen av detta är att barnet får
svara på en fråga (positiv förstärkning).
Resultatet av denna konsekvens är att
sannolikheten ökar för att barnet kommer
att räcka upp handen i framtiden. För en
del barn räcker förstärkningen att de får
svara på frågan för att de skall uppvisa
beteendet i framtiden. Andra barn behöver
13

KONSEKVENS EFTER BETEENDET

Beteendet vidmakthålls
eller ökar i framtiden

Stimulus tillkommer

Stimulus tas bort

Positiv
förstärkning

Negativ
förstärkning

Positiv
försvagning

Negativ
försvagning

EFFEKT
Beteendet minskar i
framtiden

försvagas snarare än uppmärksamhetens
intention.

Positiv och negativ förstärkning
Det finns två slag av förstärkning, positiv
förstärkning och negativ förstärkning.

Beröm eller förstärkning

Positiv förstärkning innebär att beteendet
ökar i frekvens, magnitud eller duration
eftersom beteendet leder till att man får
något önskvärt, exempelvis beröm eller ett
privilegium. Negativ förstärkning innebär
att beteendet förstärks eftersom det leder
till att man slipper något aversivt,
exempelvis skäll eller extrauppgifter i
skolan (Landrum & Kauffman, 2006;
Skinner, 1965, s. 73). Enligt Buckley och
Cooper (1978) är positiv förstärkning det
som fungerar mest effektivt men även
negativ förstärkning fungerar effektivt.

Förstärkning ska inte sammanblandas med
beröm. Beröm innebär i vardagslag att man
uttrycker gillande. Huruvida beröm är
förstärkande bestäms av effekten av
berömmet. Om beröm inte leder till att ett
visst beteende ökar i frekvens, duration
eller magnitud är berömmet inte
förstärkande utan endast beröm.
Ibland är beröm inte planerat att vara
förstärkande och även när det är menat att
vara förstärkande kan det ha en annan
funktion än den avsedda (Brophy, 1981).
Walker (1979) menar att beröm är att
betrakta som en relativt svag förstärkare
med undantag för eleverna i de första
skolåren. Senare blir eleverna mer
kamratcentrerade och beröm från lärare
minskar i betydelse. För att beröm skall
fungera förstärkande skall det tydligt
kopplas till ett eller flera målbeteenden och
endast ges efter att målbeteendena
uppvisats (dvs. kontingent), exempelvis en
avklarad uppgift eller efter uppvisat
önskvärt beteende.

Intention eller funktion
Noterbart är att uppmärksamhet från
läraren både kan fungera som positiv
förstärkning och positiv försvagning. Det
som styr ifall uppmärksamhet från läraren
utgör positiv förstärkning eller försvagning är
effekten av uppmärksamheten. Om det
uppmärksammade beteendet ökar i
frekvens, duration eller magnitud handlar
det om positiv förstärkning. Om beteendet
som uppmärksammas minskar i duration,
magnitud eller frekvens handlar det om
positiv försvagning. Det är sålunda
uppmärksamhetens funktion som
bestämmer om beteendet förstärks eller
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utföra och att olika beteenden leder till
olika slags förstärkning. Som regel väljs ett
beteende ut som så kallat
”problembeteende”. Detta beteende är
vanligtvis ett beteende som stör
undervisningen, stör elevernas inlärning
och ibland kan vara skadligt för den
enskilda elevens skolprestationer, vuxeneller kamratrelationer.

Medveten och omedveten
förstärkning
Lärare och föräldrar påverkar i stor
utsträckning barns beteende genom
förstärkning, både medvetet och
omedvetet. Omedveten påverkan kan t.ex.
leda till att oönskade beteenden förstärks
och vidmakthålls. Exempelvis kan frekventa
tillsägelser från en lärare fungera som en
förstärkare för en elev så att denne
fortsätter (kanske mer än tidigare) att prata
och störa i klassen (Buckley & Cooper,
1978).

Det finns flera typer av differentiell
förstärkning. Alberto och Troutman (2009,
s. 266 ff.) beskriver fyra slags differentiell
förstärkning. Först beskrivs differentiell
förstärkning av alternativa beteenden (DRA)
som går ut på att ett alternativt, mer
prosocialt, beteende förstärks. Därefter
beskriver Alberto och Troutman differentiell
förstärkning av inkompatibla beteenden
(DRI). Med DRI förstärks beteenden som är
inkompatibla med problembeteendet, dvs.
beteenden som inte går att utföra samtidigt
som problembeteendet. Det tredje slaget
av differentiell förstärkning är differentiell
förstärkning av låga nivåer av beteenden
(DRL) som går ut på att individen får
förstärkning ifall problembeteendet inte
överstiger en viss, överenskommen,
frekvens eller duration. Detta kan göra att
beteendet håller sig på en viss nivå.
Slutligen presenterar Alberto och Troutman
differentiell förstärkning av andra
beteenden (DRO). DRO innebär att en
individ får förstärkning när
problembeteendet inte uppvisas. Dessutom
förstärks andra beteenden. I Skol-Komet
förekommer samtliga versioner av
differentiell förstärkning.

Olika typer av förstärkare
Beteenden kan påverkas av materiella
förstärkare, exempelvis guldstjärnor,
leksaker, klistermärken, godis etc.
(Nordlund, 1978, s. 24). Barnens beteende
påverkas också av sociala förstärkare.
Dessa levereras kontingent på vissa
beteenden och ökar eller minskar
sannolikheten för att ett beteende ska
inträffa igen. Sociala förstärkare utgörs
bland annat av ögonkontakt, nickningar,
leenden, gester och uppmuntrande ord
(Reeve, 2006). Läraruppmärksamhet
fungerar oftast som en positiv förstärkare i
klassrummet (Buckley & Cooper, 1978).
Fördelen med verbal förstärkning är att den
inte kostar något och att den går snabbt att
distribuera. Vidare anses verbal
förstärkning kunna påverka elevernas
självkänsla och relationen mellan lärare och
elever (Brophy, 1981).

Differentiell förstärkning
Syftet med differentiell förstärkning är att
ge en individ ett incitament att uppvisa mer
socialt acceptabla beteenden i stället för
beteenden som bryter mot normer eller
regler. Ordet ”differentiell” syftar på det
faktum att individen, vars beteenden
förstärks, erbjuds en möjlighet att välja
vilket beteende som han eller hon vill
15

En del elever kan uppfatta en konsekvens
som förstärkande samtidigt som andra
elever uppfattar samma konsekvens som
försvagande (Buckley & Cooper, 1978). Det
är därför centralt att utgå från att elever
behöver ha förstärkning på ett sätt som är
individuellt anpassat.

Effektiv förstärkning
Förstärkning har i forskningsstudier visat sig
effektivt påverka både sociala färdigheter
och skolprestationer i ett flertal miljöer och
åldrar. Det vanligaste och mest effektiva
sätt att ge förstärkning i klassrummet är
att läraren uppmuntrar elevernas
önskvärda beteenden (Landrum &
Kauffman, 2006). Enligt O’Leary och
O’Leary (1977) behöver förstärkning vara
kontingent och specifik för att vara effektiv.
Vidare menar desamma att förstärkning
måste vara allvarligt menad för att fungera.
Det sistnämnda betyder att läraren behöver
variera förstärkningen så att den dels är
utformad enligt mottagarens preferenser,
dels att den måste vara anpassad till
situationen. Att förstärkningen skall vara
kontingent betyder att den endast skall
komma efter det önskvärda beteendet och
inte annars. Att förstärkningen är specifik
innebär att den innehåller en beskrivning av
beteendet som förstärks. Förstärkning är
mer effektiv om den kommer direkt efter
utfört beteende (Krumboltz & Thoresen,
1969, s. 29).

Vidmakthållande av beteenden
Skinner betonar att förstärkning också är
viktig efter att en individ har tillägnat sig ett
beteende. Förstärkning behövs även på sikt
för att bevara beteendets frekvens,
magnitud eller duration. Särskilt viktigt i
vidmakthållandet av ett beteende är den
intermittenta förstärkningen. Denna
innebär att beteendet förstärks endast
ibland till skillnad mot från att beteendet
förstärks varje gång. Genom att förstärka
beteenden mer slumpmässigt vidmakthålls
beteendet längre när man väl slutar att
förstärka beteendet jämfört med om man
kontinuerligt förstärker beteendet och
sedan slutar att förstärka det (Skinner,
1965, s. 90 ff.). Detta beror på att den
slumpvisa förstärkningen visar individen att
beteendet fortfarande leder till förstärkning
och att det inte håller på att utsläckas.

Ayllon, et al. (1975) beskriver kortfattat ett
antal skolbaserade tekniker som använts i
försöken att minska störande beteenden
hos eleverna. De tar först upp ett
systematiskt användande av förstärkning
och utsläckning. Ett uppgiftsrelaterat
elevbeteende följs av förstärkning och ett
störande, opassande beteende utsläcks eller
följs av ogillande. Ayllon, et al. refererar till
ett flertal studier som styrker effektiviteten
i att arbeta med förstärkning, se bland
annat Hall, Lund och Jackson (1968), Ward,
Baker och Bruce (1968) eller McAllister,
Stachowiak, Baer och Conderman (1969).
Madsen, et al. (1968) menar att nyckeln till
bättre klassrumsbeteenden hos eleverna
ligger i att uppmuntra lämpliga beteenden.

Begränsningar med förstärkning
Det finns givetvis begränsningar med
förstärkning. Positiv förstärkning kan
exempelvis förlora i värde ifall den har
levererats så många gånger att individen
har tröttnat på den (Brophy, 1981;
Krumboltz & Thoresen, 1969, s. 26). Negativ
förstärkning har den nackdelen att läraren,
för att kunna använda sig av negativ
förstärkning, måste identifiera en eller flera
företeelser som eleven anser vara
försvagande (Rusch, Rose, & Greenwood,
1988). Arbete med beting i skolan skulle
kunna utgöra ett sådant exempel. Principen
går ut på att eleverna blir befriade från
arbete när de arbetat klar. Detta kan sända
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signaler till eleverna att skolarbete är att
betrakta som försvagning.

beteende förstärks endast av lärarens
uppmärksamhet.

Vidare finns det olika skäl till att inte gilla
att läraren ger förstärkning. Om inlärningen
i sig själv skall vara förstärkande eller om
han eller hon som ger förstärkning utövar
makt över en individ som får förstärkning så
är förstärkning inte önskvärd (Ogden, 2003,
s. 120 f.). Landrum och Kauffman (2006)
menar att klumpigt genomförd
förstärkning kan ha negativa effekter på
den inre motivationen men hävdar
samtidigt att forskningen på området visar
att det inte finns något skäl att avstå från
att ge förstärkning. Broussard och Northup
(1997) visade i en liten studie att
förstärkning från kamrater betyder mer för
vidmakthållandet av uppförandeproblem
än förstärkningen från läraren. En
intervention genomfördes där
klasskamraterna förmåddes sluta förstärka
uppförandeproblemet.
Uppförandeproblemen upphörde då helt
och hållet. Lärarens möjlighet att ensam
styra förstärkningen av elevers beteende är
sålunda till viss del begränsad.

Effektiviteten hos utsläckning
Wielkiewicz (1995, s. 26) menar att
utsläckning utgör det enklaste sättet att
hantera uppförandeproblem i klassrummet.
Detta skall ses i ljuset av att verbala
tillsägelser, som är lärarens huvudsakliga
medel när det gäller att hantera
uppförandeproblem i skolan, har visat sig
förstärka snarare än försvaga oönskade
beteenden. Wielkiewicz får stöd i sin
uppfattning av Burden (2000, s. 105) och
Webster-Stratton (2004, s. 147). De menar
att utsläckning är en relevant och effektiv
strategi när det gäller att minska oönskat
beteende hos elever. Samtidigt lyfter
Webster-Stratton fram svårigheterna med
att utsläcka oönskade beteenden. Dessa
svårigheter grundar sig i att lärare har en
naturlig fallenhet för att uppmärksamma
störande beteenden vilket leder till att
beteendena förstärks. En annan svårighet
med utsläckning är att beteenden som
utsläcks vanligtvis tillfälligtvis ökar i
frekvens, magnitud eller duration (Alberto
& Troutman, 2009, s. 277 f.; Miltenberger,
1997, s. 98).

UTSLÄCKNING
Utsläckning innebär att ett tidigare
förstärkt beteende ej längre leder till
förstärkning (Kazdin, 2001, s. 244; Skinner,
1974, s. 58). Eftersom beteendet inte
längre förstärks kommer det att minska i
frekvens, duration eller magnitud.
Utsläckning är användbart som strategi när
man tydligt kan identifiera vad som
förstärker ett specifikt beteende.
Utsläckning av oönskade beteenden i
skolan visar sig exempelvis i att en lärare
inte längre uppmärksammar ett milt
störande beteende. Brophy (2006, s. 26)
menar att utsläckning i klassrummet
enbart kan komma ifråga när en individs

Utsläckning eller ignorering?
I vardagligt språk blandar man ofta ihop
utsläckning med ignorering. Utsläckning
syftar på att man tar bort förstärkningen för
ett beteende och denna förstärkning kan
bestå av nästan vad som helst, exempelvis
lön, uppmärksamhet, frisk luft. I en del fall
kan förstärkningen bestå av
uppmärksamhet från en lärare eller
förälder (Landrum & Kauffman, 2006). Då
läraren eller föräldern tar bort
uppmärksamheten för det oönskade
beteendet sker detta genom att beteendet
ignoreras. Ignorering är sålunda endast ett
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av många sätt för utsläckning av oönskade
beteenden.

tillräcklig utsträckning. Fenomenet att
beteenden som utsläcks inledningsvis ökar
kallas ”extinction burst” (Kazdin, 2001, s.
250; Miltenberger, 1997, s. 98). På grund av
att de oönskade beteendena inledningsvis
förvärras kan det vara svårt att fullfölja
utsläckningsarbetet. Om utsläckningen
fullföljs minskar dock det oönskade
beteendet efter hand.

Utsläckning i kombination med
förstärkning
Utsläckning används vanligtvis tillsammans
med förstärkning (Alberto & Troutman,
2009, s. 277). Alberto och Troutman menar
att effekten av utsläckning ökar om det
kombineras med förstärkning av alternativa
eller inkompatibla beteenden, så kallad
differentiell förstärkning. Enligt Kazdin,
(2001, s. 258) finns det tre huvudsakliga
skäl till att använda förstärkning i
kombination med utsläckning. För det
första mildrar förstärkning svårigheterna
med utsläckning eftersom arbetet med att
identifiera och kontrollera förstärkarna till
det oönskade beteendet blir mindre
betydelsefullt. För det andra minskar man
risken för att det beteende som håller på
att utsläckas inledningsvis förvärras
eftersom individen får förstärkning för
andra beteenden än det som håller på att
utsläckas. Slutligen ger förstärkning av
alternativa beteenden individen en
möjlighet att lära sig vilka beteenden som
leder till förstärkning istället för att bara
lära sig vilka beteenden som inte leder till
förstärkning.

Det är samtidigt relevant att påpeka att
man i ett motivationsprogram kanske inte
bör utsläcka samtliga beteenden som anses
vara opassande. De beteenden som lämpar
sig för utsläckning är beteenden som inte
kränker eller skadar någon annan,
exempelvis om barnet går omkring i
klassrummet utan att i nämnvärd
utsträckning störa någon annan, om eleven
pratar utan att räcka upp handen etc.
Webster-Stratton (2004, s. 151) anser att
man bör utsläcka ett eller två beteenden
åt gången, inte fler. Under dessa
förhållanden kan läraren studera vilken
effekt utsläckningen får och modifiera sitt
eget beteende enligt effekten.
Beteenden som aggressivitet och hot
förekommer sällan och förstärks som regel
intermittent. De är därför relativt okänsliga
för utsläckning (Nordlund, 1978, s. 44;
Wielkiewicz, 1995, s. 22). Webster-Stratton
(2004, s. 152) hävdar dessutom att
utsläckning är en teknik som passar dessa
beteenden synnerligen illa eftersom det
handlar om beteenden som skadar eleven
själv, personer i omgivningen eller
egendom.

Begränsningar med utsläckning
Ibland leder den uppkomna bristen på
förstärkning till ilska, frustration eller känsla
av misslyckande hos den individ vars
beteende utsläcks (Lerman, Iwata, &
Wallace, 1999; Skinner, 1974, s. 58). Detta
leder ibland inledningsvis till en ökning av
frekvensen av det oönskade beteendet
(Skinner, 1965, s. 69). Vidare kan det
oönskade beteendet öka tillfälligt beroende
på att individen upptäcker att beteendet
inte längre blir försvagat (exempelvis med
tjat eller tillsägelser). Detta förekommer i
de fall alternativa beteenden inte förstärks i

Miltenberger (1997, s. 115) menar att det
finns många fördelar med utsläckning i
jämförelse med försvagning men att det
även finns nackdelar. För det första tar det
som regel längre tid innan beteendet
minskar som ett resultat av utsläckning
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jämfört med försvagning. För det andra
leder ofta utsläckning till en tillfällig ökning
av det oönskade beteendet vilket inte
försvagning gör.

efter ett oönskat beteende och att
beteendet, som ett resultat av
försvagningen, minskar i omfattning eller
försvinner. (Skinner, 1965, s. 185).

FÖRSVAGNING

Negativ försvagning förväxlas ofta med
utsläckning. Skillnaden mellan begreppen är
att utsläckning innebär att den konsekvens
som vidmakthåller det oönskade beteendet
tas bort medan negativ försvagning innebär
att en positiv förstärkare tas bort eller att
barnet måste vänta på den. Det kan
exempelvis handla om privilegier eller
föremål. Den positiva förstärkningen som
tas bort är sålunda en annan än den som
vidmakthåller beteendet.

Termen ”försvagning” definieras som de
konsekvenser, efter ett uppvisat beteende,
som leder till att ett beteende minskar i
duration, frekvens eller magnitud
(Nordlund, 1978, s. 28 ff.; Skinner, 1965, s.
182 ff.). Eftersom konsekvensen skall
minska beteendet så bör den som utsätts
för försvagningen uppfatta konsekvensen
som aversiv (Miltenberger, 1997, s. 112). I
likhet med förstärkning är det
försvagningens funktion som bestämmer
om det handlar om försvagning snarare än
intentionen. Baier och Svensson (2009, s.
148) använder istället för ordet
”försvagning” ordet ”sanktion” och menar
att sanktionen används för att korrigera en
individs beteende i syfte att få individen att
nästa gång uppvisa ett alternativt
beteende. De menar att det finns en
”pedagogisk effekt i sanktionen”.

Effektiv försvagning
Fördelen med försvagning, om den är
tillräckligt aversiv, är att det oönskade
beteendet avtar omedelbart (Sundel &
Sundel, 2004, s. 112). För att försvagningen
skall vara effektiv måste den tillämpas
konsekvent (Buckley & Cooper, 1978),
komma direkt efter beteenden
(Miltenberger, 1997, s. 122) och vara så
stark att den förmår att minska det
oönskade beteendet (Sundel & Sundel,
2004, s. 117 f.). Detta betyder inte att
läraren med nödvändighet skall försvaga
eleverna hårt när de utför oönskade
beteenden.

Ibland ställs frågan huruvida förstärkning
eller försvagning är mest effektivt när det
gäller inlärning av nya beteenden. Frågan är
felställd då försvagning endast används för
att eliminera befintliga beteende. För
inlärning av nya beteenden, eller ökning av
befintliga beteenden, används förstärkning
(Azrin & Holz, 1966, s. 431).

Försvagning som dröjer riskerar att
försvaga det beteende som individen håller
på med vid det senare tillfället. Om en elev
exempelvis pratar utan att räcka upp
handen kan detta leda till att läraren ger
eleven en tillrättavisande blick. Om denna
blick uppfattas som aversiv minskar
sannolikheten för att eleven skall prata
utan att räcka upp handen i framtiden,
åtminstone i närheten av denna specifika
lärare. Dröjer läraren med tillrättavisningen
hinner eleven påbörja en ny aktivitet och

Positiv och negativ försvagning
I likhet med förstärkning delas försvagning
in i positiv och negativ försvagning. Positiv
försvagning innebär att en oönskad
konsekvens tillförs efter ett oönskat
beteende och att detta beteende som en
följd av konsekvensen minskar i omfattning
eller försvinner. Negativ försvagning
innebär att exempelvis en favör tas bort
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kommer eventuellt att uppfatta att läraren
försvagar denna.

Johnstone och Munn (1992) visade i en
skotsk studie att den vanligaste åtgärden
för att hantera besvärliga klasser och elever
var muntlig tillrättavisning. I
undersökningen som omfattade 883
slumpmässigt utvalda lärare svarade hela
99 procent att de vid åtminstone ett tillfälle
under den senaste tiden använt sig av
muntlig tillrättavisning. Emellertid ansåg
endast sju procent av lärarna att muntliga
tillrättavisningar var en effektiv metod för
att hantera problematiska elevbeteenden. I
en studie av Ogden (1998) visade det sig att
endast var sjunde lärare (av 3661) ansåg att
tillrättavisningar var effektiva.

Kauffman (2005a) menar att försvagning
endast bör användas i de fall där en individ
uppvisar beteenden kan skada individen
själv, någon annan eller relationen till
andra. Vidare bör försvagningen vara en del
av ett preventivt program där fokus ligger
på förstärkning av prosociala beteenden.
Försvagningen bör dessutom, enligt
Kauffman, ges omedelbart, ges varje gång
beteendet uppvisas, uppfattas som rättvis
och vara rimlig i förhållande till det
beteende som individen uppvisat.
Kauffman menar att det är bättre att
avhålla sig från att utdela försvagning
jämfört med att utdela försvagning som
inte fungerar. Risken med försvagning som
inte fungerar är att individen som försvagas
kan utveckla tolerans mot försvagning vilket
kan leda till att försvagningen trappas upp.

Begränsningar hos försvagning
Försvagning betraktas inom behaviorismen
som en tveksam teknik vid modifikation av
människors beteende. Anledningen till detta
är att det finns osäkerheter om
försvagningens effekter och det är etiskt
tvivelaktigt att försvaga ett beteende. Klart
är att försvagning kan ha effekt på kort sikt
men att minskningen i oönskat beteende
tenderar att bli kortvarig (Miltenberger,
1997, s. 114; Skinner, 1965, s. 183).
Nordlund (1978, s. 29) menar att
försvagning endast undertrycker redan
existerande beteenden och att försvagning
inte hjälper en individ att lära sig nya
beteenden. En individ som fostras med
hjälp av försvagning måste därför själv
upptäcka vilka beteenden som är socialt
acceptabla. Skinner lyfter fram ytterligare
en nackdel med försvagning i
skolsammanhang. Elever som utsätts för
försvagning kommer att försöka undvika
situationen genom att antingen skolka
eller genom att dagdrömma och vara
overksam. Försvagning kan också leda till
att eleven konfronterar läraren vilket leder
till att situationen eskalerar (Skinner,
1968/2008, s. 85 f.).

Tjat och skäll kan fungera på kort, men
sällan på lång, sikt. Förutom att det
fungerar dåligt leder det ofta till en sämre
relation mellan lärare och elev samt till
negativa förväntningar. Anledningen till att
lärare säger till, tjatar och/eller skäller på
elever är att eleverna vanligtvis följer
lärarens instruktioner när läraren säger till
på detta sätt (Sundel & Sundel, 2004, s.
123). Lärarens beteende (exempelvis att
tjata) blir sålunda förstärkt i stunden.
Nackdelen är att detta bara fungerar
kortsiktigt. På längre sikt riskerar läraren
att behöva använda starkare och starkare
aversiva konsekvenser och ifall eleven
vänjer sig vid detta tvingas läraren säga till
högre, oftare osv. Vidare finns det risk för
att beteendet som försvagas endast
minskar i den situation där det försvagas
och ökar i andra situationer (Azrin & Holz,
1966, s. 430 f.) vilket leder till att andra
individer kan bli lidande.
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ene kunnskaper,
mulig for dem å
ner samt håndtere
e elevenes sosiale
Konstaterandet från Azrin och Holz (1966)
att beteenden som försvagas kan öka i
matferd, men er
andra situationer kan leda till slutsatsen att
obbing og fremme
en individ har ett behov att få utlopp för
remtidens skolevissa
ogbeteenden. Detta är enligt den
behavioristiska teorin en felaktig slutsats.
n viktig kompetanse.

Snarare är det så att en individ som
försvagas i en situation lär sig att inte
uppvisa det oönskade beteendet i denna typ
av situation. Eftersom individen inte lär sig
alternativa, prosociala, beteenden kommer
rogram som skal
de oönskade beteendena uppvisas i
mer og negative
situationer där beteendena inte försvagas
eller inte försvagas tillräckligt effektivt.
, evne til problemSkinner (1968/2008, s. 86) och Nordlund
ombinasjon med
(1978, s. 28, 33) menar istället att det
har det vist seg handlar
sværtom att individer som utsätts för
aversiv kontroll kan uppvisa aggressivitet
ak (Sprague, Walker,
och motkontroll samt att individer som
. Programmet er
utsätts för försvagning kan lära sig att
exempelvis skäll och fysisk kontakt är ett
tep». Det omfatter
acceptabelt sätt att lösa konflikter.
for grunnskolens

opplæringen i Buckley och Cooper (1978) konstaterar att
försvagning kan minska eller eliminera
o).

oönskade beteenden men att användandet
av försvagning kan leda allvarliga negativa
konsekvenser. Den som utsätts för
försvagning kan komma att sakna
instruktioner om mer prosociala
handlingsalternativ. Den som delar ut
försvagningen kan tvingas in i en spiral av
upptrappning av försvagning. De som finns i
omgivningen kan bli lidande då alternativa,
prosociala, beteenden inte utvecklas hos
som
fostras
AT T E N D E F O R E den
BYG
G Eföreträdesvis
N D E T I LTA
K S Nmed
I V Åhjälp av
försvagning. Slutligen finns en risk att den
som utsätts för försvagning lär sig att inte
utföra det försvagade beteendet när den
som försvagade beteendet är närvarande
men att det annars går bra att utföra
beteendet (Alberto & Troutman, 2009, s.
298).
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2012; Lillejord, Ruud, Ficher-Griffiths,
Borte, & Haukås, 2014).

FÖRSTÅELSE AV PROBLEMBETEENDEN
Begreppet beteendeproblem leder lätt
tanken till att orsakerna till problemen
ligger hos eleven. Utgångspunkten i IBISmodellen är dock att orsakerna till
problemen ”är en funktion av interaktionen
mellan eleven och miljön”, att
beteendeproblemen ”är ett uttryck för
felinlärning” och att beteendeproblem
”kan korrigeras genom att man ändrar
(modifierar) beteendets konsekvenser”
(Ogden, 2003, s. 118 f.).

Externaliserande beteende
Problembeteenden karakteriseras av
negativa interaktionsmönster mellan barn
och föräldrar (Patterson, et al., 1975;
Patterson, Read, & Dishion, 1992).
Samspelsmönster har blivit låsta och
automatiserade som en följd av att barnet
tillsammans med vårdgivaren gradvis
kommer in i en negativ spiral där trots, gräl,
hot och andra typer av obehag används för
att få sin vilja igenom. En av dem börjar
med ett aggressivt förhållningssätt i
förhållande till den andra, vilket ökar
sannolikheten för att den andra kommer
att reagera med aggression tillbaka. Det
utagerande beteendet är således betingat
av en annan persons tidigare åtgärd. Barnet
lär sig snabbt att om det bara agerar ut
tillräckligt länge, kommer den vuxne att ge
med sig och låta barnet få vad det vill, eller
att den vuxne "ger upp" genom att lämna
barnet ensamt. Ju mer frekventa sådana
negativa interaktionsmönster upprepas,
desto större är sannolikheten att
förekomsten och intensiteten av aggression
mellan vuxen och barnet ökar. Å andra
sidan kan ett sådant negativt samspel
brytas medan det fortfarande har låg
intensitet, vilket förhindrar problem att
utvecklas och vidmakthållas (Patterson &
Forgatch, 2010).

Arbetet med beteendeproblem i skolan har
under lång tid präglats av en kategorisk och
individorienterad problemförståelse och
åtgärdstänkande. Detta har inneburit att
orsaken för misslyckanden, bristande
skolprestationer och sociala svårigheter har
placerats hos eleven. Eleven har varit så
kallad problembärare. Många elever med
behov av extra anpassning eller särskilt stöd
har placerats i små grupper, i specialklasser
och särskilda skolor där de har fått särskilda
utbildningsåtgärder. Studier visar
emellertid att det har liten effekt att enbart
fokusera på den enskilde elevens
beteendeproblem utan att samtidigt främja
utvecklingen av en positiv skolkultur med
tydliga förväntningar för positivt beteende
och social kompetens. Skolan har mycket
att vinna på ett mer relationellt perspektiv,
där orsaken till misslyckande, bristande
skolprestationer och sociala svårigheter
snarare placeras i skolmiljön. Det betyder
inte att det är skolans fel att elever
misslyckas, men det är skolans ansvar att se
till att elever får ta del av undervisning,
utveckling och lärande i en miljö som är
anpassad till deras förutsättningar. Skolan
bör därför satsa på generella och
systemorienterade åtgärder som gör hela
inlärningsmiljön säker, positiv och
främjande för studierna (Jones & Bouffard,

Elever som uppvisar problembeteenden
drar till sig mycket negativ uppmärksamhet
vilket bidrar till att utveckla fastlåsta,
negativa interaktionsmönster med andra
elever och vuxna i skolan. Många elever
visar brist på sociala färdigheter och svarar
inte som förväntat i skolans olika
inlärningssituationer (Sprague, Sugai, &
Walker, 1998; Lindberg & Ogden, 2001).
Utagerande beteende kan också förstås
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som en brist i elevens förmåga att reglera
sig själv och hur eleven förmedlar sina
känslor och behov till andra. Lärarens sätt
att interagera med eleven kan bidra till att
minska elevens oro, stress och ge det
nödvändiga och regelbundna stödet så att
eleven i slutändan kan lära sig att behärska
de svåra känslorna själv.

att de utvecklar någon form av icke
ändamålsenlig överreglering i styrningen av
känslomässiga och kognitiva tillstånd. De
kan vara oroliga, socialt tillbakadragna och
har ofta negativa känslor och tankar om sig
själva. Statens folkhälsoinstitut (2014)
rapporterar att så många som 15-20
procent av alla elever i grundskolan har
psykiska ohälsa i sådan utsträckning att de
går påverkar elevernas skolprestationer och
sociala umgänge.

Det är lätt att bemöta allvarliga
problembeteenden med negativa
konsekvenser eller hårda tillsägelser.
Forskning visar dock att att sådana negativa
reaktioner i sig inte bidrar till att minska
beteendeproblem eller förbättra skolans
sociala kultur (Walker, et al., 1996;
Gottfredson & Skroban, 1996). En
överdriven tro på straff och kontroll
kommer däremot att bidra till en
försvagande skolmiljö och ökat antisocialt
beteende hos eleverna (Mayer, 2002). Det
är således mycket viktigt att minska
förekomsten av negativa konsekvenser för
eleverna, i synnerhet osystematiska och
känslostyrda konsekvenser. Forskningen
pekar på att problembeteenden
upprätthålls och ökas genom användningen
av oklara förväntningar, regler och rutiner.
Begränsad tillsyn från vuxna, svaga eller
inga positiva reaktioner på förväntat
positivt beteende, låg hänsyn till
individuella skillnader och bristande stöd
bland skolpersonalen har en likartad effekt
(Mayer 1995; Colvin, Sugai, Good, & Lee,
1999). "Eskaleringsmodellen" (Walker,
Colvin, & Ramsey, 1995) är en fasmodell
som ger en förklaring till hur konflikter kan
minskas eller trappas upp. Modellen
handlar också om strategier som den vuxna
kan använda för att förebygga och hantera
eskalerande beteende i de olika faserna.

Internaliserande problembeteenden
uppstår och upprätthålls i en ömsesidig
interaktion mellan individ och miljö. Det
finns flera orsaker till denna typ av
beteende. Vissa elever har en genetisk
sårbarhet, medan andra har låg social
kompetens och kan ha låg självkänsla. För
vissa utgör familjeförhållanden eller den
sociala miljön i skolan (t.ex. kriminalitet,
isolering och mobbning) de främsta
orsakerna till svårigheterna. Forskning visar
också att tidiga skolproblem, särskilt läsoch skrivsvårigheter, kan vara en del i
orsaken till psykisk ohälsa senare i livet.
Enligt Gustafsson, et al. (2010) finns det en
ömsesidig påverkan mellan elevernas
mentala hälsa, skolprestation och
studiemiljö. En studiemiljö som
kännetecknas av social sammanhållning,
vänlighet och respekt främjar elevens
prestation, välbefinnande och psykiska
hälsa. Ogden (2015) påpekar att skolan i
allmänhet har få insatser och lite kunskap i
arbetet för att förebygga och minska
omfattningen av internaliserande
problembeteende hos eleverna. Ofta är
lärare osäkra hur de ska bemöta och
förhålla sig till tysta och passiva elever.
Enligt Bru, et al. (2016) är en god
studiemiljö för elever som uppvisar
internaliserande svårigheter präglat av
goda och strukturerade

Internaliserade beteenden
Elever som uppvisar internaliserande
problembeteenden kännetecknas ofta av
23

samspelssituationer mellan lärare och elev.
Lärare arbetar systematiskt för att skapa
goda relationer, och det finns rutiner för
regelbunden kontakt.
Kommunikationsstilen är vänlig och
uppmuntrande. En förutsägbar,
utvecklingsorienterad och strukturerad
studiemiljö kan bidra till elevens trygghet.
Wear och Nind (2011) har i sin granskning
av forskningsfältet uppmärksammat
insatser som främjar psykisk hälsa och
förhindrar problembeteenden i skolan. De
mest framgångsrika interventionerna
visade sig vara universella, dvs. riktade mot
alla elever i skolan. De mest utsatta
eleverna gynnades mest av en kombination
av universella och individuella åtgärder.
Dessutom konstaterade de att undervisning
i färdigheter och utveckling av sociala
färdigheter var ett centralt inslag i de
projekt som lyckades främja elevernas
psykiska hälsa och förhindra och minska
både externaliserande och internaliserande
problembeteenden.

Barn och ungdomar som uppvisar
beteendeproblem (både internaliserande
och externaliserande) har ofta
komplicerade svårigheter som gör det svårt
att anpassa sig i samspel med andra barn
och vuxna.
Studier av elevers beteende och studiemiljö
i skolan visar att det finns en skillnad mellan
fyra elevgrupper där:
●

70% av eleverna visar positivt och
acceptabelt beteende

●

20% av eleverna visar upp
beteenden som ger anledning till
oro

●

8% är i en högriskgrupp som
lärarna är särskilt bekymrade över

●

2% av eleverna visar tydliga och
allvarliga beteendeproblem

(Sørlie & Nordahl, 1998; Sørlie, 2000;
Ogden, 1998, 1995; Lindberg & Ogden,
2001).

OMFATTNING AV BETEENDEPROBLEM

Studie- och undervisningsstörande
beteenden är de vanligaste
beteendeproblemen i skolan och
förekommer främst i klassrummet eller i
undervisningsgrupper. Detta är elever som
visar ett "frånvarande" beteendemönster i
form av att de inte hänger med, är
oförberedda, drömmer sig bort, lätt
distraheras etc. Det kan också finnas elever
som bråkar, sprider oro under lektionerna
genom att störa andra elever, talar utan att
ha fått ordet, avbryter andra, lämnar sin
plats, vandrar runt i klassrummet, kastar
saker etc. Denna typ av beteendeproblem
är inte att betrakta som särskilt allvarlig för
den enskilda elevens utveckling på sikt.
Men när det sker mycket av sådant
beteende i en klass har det en negativ
påverkan av studiemiljön och lärarens

Beteendeproblem definieras med hänsyn
till i vilken grad barns beteende strider mot
gällande regler, normer och förväntningar i
hemmiljön och i samhället samt i vilken
utsträckning beteendet skiljer sig från
åldersadekvat beteende på ett sådant sätt
att det tydligt stör eller hindrar barnets
egen inlärning och utveckling, stör eller
skapar problem för andra (vuxna eller barn)
och/eller stör eller hindrar positiv
interaktion mellan barn och mellan barn
och vuxna (Ogden, 1998). Definitionen
inkluderar också internaliserande beteende
eftersom sådana beteenden kan hämma
barnets egen inlärning och utveckling och
påverka interaktionen mellan barn och
mellan barn och vuxna.
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undervisning och ledarskap i klassrummet.
Flickor och pojkar uppvisar lika mycket av
denna typ av handlingar, vilket ökar något i
högre årskurser (Sørlie, 1999).

Antisocialt beteende är den mest sällsynta
formen av beteendemässiga problem och
visar sig i form av tydligt normbrytande och
regelbrytande beteende. Elever som har
utvecklat ett sådant beteende kan till
exempel utföra allvarliga trakasserier och
mobbning, skadegörelse, stöld och rån etc.
Bland dessa elever finns det fyra gånger så
många pojkar som flickor, och problemens
omfång är stabilt låg över årskurserna
(Ogden, 2015).

Social isolering och tillbakadragenhet är en
annan typ av beteende som är
problematisk i skolan. Eleverna kan vara
ensamma, osäkra, tillbakadragna, ängsliga,
nedstämda, deprimerade och är ofta
ensamma på rasten. Det är lika många
pojkar som flickor som är socialt isolerade
och förekomsten ökar något med ålder och
storleken på skolan. Mot slutet av
högstadiet finns det en tendens att fler
flickor än pojkar uppvisar detta
beteendemönster. (Sørlie, 1999; Ungdata,
2017).

PROAKTIVA INSATSER FRAMFÖR REAKTIVA
ÅTGÄRDER

Studier visar ett tydligt samband mellan
elevernas beteende, akademiska
färdigheter och social funktion (Capizzi &
Barton-Arwood 2009, Gresham, 2007;
Hawken, Vincent & Schumann, 2008;
McIntosh, Mangold, Boland & Horner,
2006; Sprague, Cook , Wright, & Sadler,
2008). Elever med olika problem utvecklas
bäst när de inkluderas i skolan och den
lokala miljön (Sørlie, 2000; Ogden, 2012).
En inkluderande skola gör anpassningar i
undervisning och inlärningsmiljö efter
variationen i hela elevgruppen och
anpassar undervisningen efter individens
förmåga och förutsättningar (Markussen,
2010). Det innebär att den fysiska, sociala
och pedagogiska miljön är så flexibel och
anpassningsbar att alla elever i alla
situationer får plats i den ordinarie skolan.

Problematisk skolfrånvaro kan ha många
olika orsaker. Problemet ökar och man
räknar med att mellan en och fyra procent
av eleverna har en frånvaro som kan
beskrivas som skolvägran (MyhrvoldHanssen, 2007 Havik, Bru & Ertesvåg,
2014).
Utagerande beteende är nästan lika vanligt
som social isolering och tillbakadragenhet,
och präglas av både fysisk och verbal
aggressivitet gentemot andra barn och
vuxna. Fysiskt utagerande kan vara att slå,
sparka, bita eller på andra sätt attackera
andra fysiskt. Verbal utagerande kan vara
att svara oförskämt eller tala nedsättande
till andra på ett offensivt eller hotande sätt.
Denna typ av beteende är betydligt
vanligare bland pojkar än flickor och är
betydligt vanligare i lägre än i högre
årskurser (Sørlie, 1998; Ogden, 1998;
2015).

I IBIS riktas uppmärksamheten mot att
utveckla undervisnings- och
utvecklingsförhållanden inom och utanför
klassrummet. Det är alltså skolan som en
social organisation och klassen som en
social arena som ligger i fokus. De anställda
på skolan genomför en planerad och
systematisk insats på flera av skolans
områden och använder olika
förhållningssätt och metoder.
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De effektivaste åtgärderna för att minska
både internaliserande och externaliserande
problembeteenden i skolan är:
●

social färdighetsträning

●

anpassning av
undervisningssituationen

●

konkreta åtgärder för att
förebygga, minska och hantera
problembeteende på skol-, klassoch elevnivå

I insatser som baseras på RTI krävs att
material och metoder som används i
kartläggning och undervisning baseras på
bästa möjliga erfarenhet och är väl
dokumenterad i forskning och utvärdering.
En annan viktig princip i RTI-modellen är att
elever som inte visar de nödvändiga
framstegen i den ordinarie undervisningen
måste upptäckas så tidigt som möjligt för
att förhindra ytterligare problem. All
tillgänglig information från olika källor och
från kartläggning av elevernas lärande,
används som beslutsunderlag för anpassad
undervisning (interventioner) och för
systematisk uppföljning och utvärdering av
den enskilda elevens utvecklingsbehov och
förutsättningar för inlärning.

Dessutom är det viktigt att eleverna följs
upp med ett motiverande förhållningssätt i
form av uppmuntran och erkännande samt
milda, stödjande och förutsägbara
konsekvenser när de visar negativa
beteenden (Gottfredson 1997; Lipsey,
1991,1992; Elliot Hamburg & Williams,
1998; Sprague, 1999; Todd, Horner, Sugai &
Sprague 2002; Sprague & Walker, 2005;
Bradshaw, Mitchell & Leaf, 2010; Sørlie &
Ogden, 2015).

RTI-modellen har en teambaserad
organisationsform som säkerställer att
skolan har goda rutiner för att bedöma
elevernas behov och systematisk
uppföljning av de insatser som genomförs.
Det bygger även på en
problemlösningsmodell som hjälper teamet
att arbeta rationellt och målmedvetet med
de uppgifter de ska lösa (se avsnittet om
Teambaserad problemlösning).

RESPONS TILL INTERVENTION (RTI)
”Response to Intervention” (RTI) är ett
teoretiskt och praktiskt ramverk för
förebyggande arbete. Den grundläggande
tanken är att man försöker undvika att
elever (och andra) hamnar i svårigheter
genom att arbeta proaktivt, dvs. anpassa
undervisningen och skolans övriga
verksamhet utifrån elevernas
färdighetsnivå innan problemen utvecklas
och hindrar undervisning och lärande.
Centralt i RTI är att den ordinarie
undervisningen baseras på modeller,
arbetssätt och insatser som har gott
forskningsstöd. Detta förväntas leda till att
färre elever utvecklar beteendeproblem.
De elever som trots de initiala insatserna
behöver mer stöd får utökat stöd i grupper
och eller enskilt, i modul 2 eller 3.

En av förutsättningarna för RTI är att den
grundar sig på en skolövergripande modell i
tre nivåer, vilken också beskrivs senare i
detta kapitel. Den första nivån består av
universella primärförebyggande insatser
som involverar hela skolan. För 80-85% av
eleverna är ordinarie undervisning fullt
tillräcklig. I de fall då den ordinarie
undervisningen är otillräcklig har skolan ett
särskilt ansvar för att kvalitetssäkra
undervisningen på denna nivå och ge
personalen de nödvändiga förutsättningar
och stöd för att skapa goda färdigheter i
ledarskap av klasser och grupper.
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anpassas det för mer specialpedagogiska
upplägg. Kartläggningsdata och utförliga
diagnostiska bedömningar ligger till grund
för interventionerna, och lärare med
specialkompetens genomför eller
handleder i genomförandet. Här är det
också viktigt att försäkra sig om att
eleverna tillgodogör sig de insatser som
sätts in, och att de implementeras enligt
planen. Då kan skolan se till att kvaliteten
på implementerings- och
interventionsresultatet motsvarar
förväntningarna. Systematisk uppföljning
på teamnivå säkerställer att insatserna
regelbundet ses över och uppdateras.

Förebyggande insatser på selekterad
(sekundär) nivå har utvecklats för elever
som genom undersökningar och andra
bedömningar visar att de behöver något
mer differentierad och anpassad
undervisningen än de får genom de
universella åtgärderna.

Etablering av små grupper inom klassen
som en del av en vanlig undervisning kan
vara ett bra sätt hjälpa eleverna att
tillgodogöra sig undervisningen. På samma
sätt kan extra utbildning i sociala
färdigheter hjälpa eleven att bättre klara av
samspelet med andra elever. Målet för
interventioner på den här nivån är att
eleverna omedelbart ska få den extra hjälp
de behöver för att de återigen ska kunna
dra nytta av undervisningen på den
universella nivån och nå kunskapsmål för
sin årskurs.

RTI-modellen består av prevention på tre
nivåer (universella, selekterade och
indikerade insatser). De universella
insatserna ingår i modul 1 och de
selekterade och indikerade insatserna ingår
i modul 2. Oavsett nivå och modul så ligger
fokus framför allt på elevernas sociala och
beteendemässiga utveckling i syfte att
skapa trygghet, studiero och goda
förutsättningar för lärande.

Uppföljning och systematisk kartläggning
hjälper skolan att få en översikt över om
elevernas utvecklas som förväntat eller om
förändringar måste göras.
Vissa elever behöver extra uppföljning
utöver den selekterade nivån. På den
indikerade (tertiära) förebyggande nivån
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MODELL FÖR RTI-BESLUT

Steg

Frågeställning

Data

1

Identifiera behov

Finns det elever som behöver
stödinsatser? Hur många?
Vilka?

Kartläggningsdata (screening)

2

Validera behov

Är vi säkra på att de
identifierade eleverna har
behov av stödinsatser?

Fördjupande
testdata/funktionsbedömning
(diagnostiskt
bedömningsunderlag) och
nödvändig tilläggsinformation

3

Planera och
implementera
stödinsats
(intervention)

Vilken nivå av stödinsats för
vilka elever? Hur gruppera
eleverna? Vilka mål, specifika
färdigheter,
program/metoder/inlärningss
trategier?

Fördjupande
testdata/funktionsbedömning
(diagnostiskt
bedömningsunderlag) och
nödvändig tilläggsinformation

4

Utvärdera och
modifiera stödinsats

Har stödinsatsen/
interventionen önskad effekt
för den enskilde eleven?
Elevens utbyte av insatsen
(respons)

Uppföljande kartläggning och
systematisk utvärdering av
tillgänglig data från
interventionen

5

Utvärdera
studieresultat

I den enskilda skolan, hur
verkningsfulla är de
universella förebyggande
interventionerna (nivå 1)? De
selekterade (nivå 2)? De
indikerade (nivå 3)?

Bedömning av studieresultatet
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Utvecklings- och
kompetensorienterad
IBIS har en proaktiv grundprincip, i enlighet
K
● Handlingsinriktad och
med RTI och målet är att ersätta ett reaktivt
färdighetsorienterad
förhållningssätt med proaktiva strategier,
● Anpassad till den enskilda skolans
med fokus på trygghet, struktur och
situation och behov
lärande. Enklare uttryckt kan man säga att
● Uppdelad i differentierade nivåer
skolan genom relationsskapande arbete,
PROSEDYREMODELL FOR RTI-BESLUTNINGER
av insatser anpassade till elevernas
tydlighet, struktur, rutiner, förutsägbarhet
problem och behov
och regler får möjlighet att
skapa en
Prosedyresteg
Beslutningsspørsmål
Data
● Proaktiv och problemlösande
arbetsmiljö för sig själva och
eleverna
där
1
Identifiser behov
Er det elever som trenger støttetiltak?
Kartleggingsdata (scre
● Baserad på användningen av data
fokus ligger på att ligga steget före istället
Hvor mange? Hvem?
för systematisk kartläggning och
för steget efter. Målet med
är, i behov
2 IBISValider
Er vi sikre på at de identifiserte elevene har
Utdypende testdata/fu
bedömning
för
beslut
och
(nøyaktighetssjekk)
behov
for
støttetiltak?
(diagnostisk vurdering
enlighet med Skollagen, att ”elever ska
nødvendig tilleggsinfor
uppföljning av åtgärder
inhämta och utveckla kunskaper och
3
Planlegg og implementer Hvilket
nivå av støttetiltak
for hvilke
elever?
Utdypende testdata/fu
● Löpande
utvärdering
i förhållande
värden”.
støttetiltak (intervensjon) Hvordan gruppere elevene? Hvilke mål,
(diagnostisk vurdering
till
spesifikke ferdigheter, program/metoder/
nødvendig tilleggsinfor
IBIS är en skolomfattande insats. Det
○ metodföljsamhet,
innlæringsstrategier?
betyder att skolan arbetar4tillsammans,
Evaluer og att
modifiser
Har støttetiltaket implementeringskvalitet
(intervensjonen) den
Oppfølgende kartleggi
tilsiktede effekt for
denupprätthållande
enkelte elev?
rektor leder arbetet, att det påstøttetiltak
skolan finns
och
av systematisk evaluering
Elevens utbytte (respons).
intervensjonsdata
en grupp som ansvarar för utbildning,
kompetens
5
Evaluer læringsutbyttet
Den enkelte skole: Hvor virkningsfulle er de Vurdering av læringsu
implementering och vidmakthållande
av
○ elevernas nytta av
universelle forebyggende intervensjonene
programmet och att det bland all
insatserna
(nivå 1)? De selekterte
(nivå 2)? Og de
indikerte
(nivå
3)?
skolpersonal ska finnas en samsyn på hur
man arbetar med att skapa en positiv och
inkluderande arbetsmiljö för alla lärare och
elever.

IBIS-MODELLEN

●

En viktig komponent i IBIS är det datadrivna
beslutsfattandet, vilket innebär att insatser
baseras på kartläggningar och mätningar
innan, under och efter insatserna. Baserat
på dessa kartläggningar och
mätningar fattar skolan beslut om
skolkultur
som kännetecknas
av ett
med de oppgavene de er satt til åEn
løse
(se Teambasert
samværet
med andre elever. Målet for in
insatserna ska ändras, anpassas
eller
problemløsning, kapittel 3).
på
dette
nivået er at elevene umiddelba
genomtänkt positivt förhållningssätt
avslutas.
ekstra hjelpen de trenger slik at de igjen
främjar respekt, ansvar, omtanke
och
En av forutsetningene for RtI er at den baserer seg på en
seg undervisningen på det universelle o
Detogså
ger er
möjlighetkompetansemålene
för utveckling for trinnet. Oppfølge
skoleomfattende
tre nivåer som
Den skolövergripande insatsen
IBIS är: tiltaksmodell på trygghet.
beskrevet senere i dette kapitlet. Det
første nivået består
av
kartlegging hjelper
av akademiska
och sociala
färdigheter.
IBIS-skolen til å få oversik
universelle primærforebyggende tiltak som omfatter hele
progresjon er som forventet eller om end
● Förankrad i evidensbaserad praktik
modellen
skolen. Minst 80–85 prosent av elevene
skal tillgodoser
ha utbytte av detta genom att
● Baserad på social
interaktionsoch
en ordinær undervisning. Dersomträningsprogrammet
grunnopplæringen er riktarNoen
sig tillelever
bådetrenger ekstra oppfølging u
for å kvalitetssikre
nivået. På det indikerte eller tertiærfore
inlärningsteori for svak, har skolen et spesielt ansvar
personal och elever. Kompetensen
opplæringen på dette innsatsnivået og gi personalet den
tilrettelegges det for mere individualisert
● Skolövergripande
–
ett
utvecklas
genom
systematiskt
och
nødvendige veiledning og støtte for
å bygge god
kompegiskearbete
opplegg.
Kartleggingsdata og utfyl
systemorienterat
tillvägagångssätt
tanse
i ledelsen av klasser og grupper.
vurderinger
legges
til grunn for interven
träning av olika färdigheter i en trygg
med
spesiell
kompetanse
gjennomfører
● Teambaserad
studiemiljö.
Selekterte eller sekundærforebyggende
tiltak er utviklet for
gjennomføringen av dem. Her er det og
elever som gjennom kartlegging og annen vurdering viser at
de trenger noe mer differensiert og tilpasset undervisning
enn den de får gjennom de29
universelle tiltakene. Etablering
av små grupper innenfor klassens ramme som en del av
en større økt, kan være et godt virkemiddel for å gi elevene
noe mer påfyll i skolefag. På samme måte kan ekstra trening i sosiale ferdigheter hjelpe eleven til bedre å mestre

at elevene profitterer på de oppleggene
og at de implementeres etter intensjone
sikre seg at implementeringskvaliteten o
utbyttet svarer til forventningene. System
på teamnivå vil sikre at oppleggene blir
regelmessig.

prosocialt beteende kan främjas. En
uppsättning förhållningssätt och insatser
utgör grunden för interventioner som
skolpersonal får utbildning i att använda.

MODELLENS HUVUDDELAR
Målet med IBIS uppnås genom växelverkan
mellan de fyra huvuddelarna i modellen:
System, Praktik, Data and Resultat. Dessa
avsnitt ger implementeringsstrategier för
att bygga kompetens och främja skolans
egen kapacitet för mer effektivt och
systematiskt arbete:

Genom en processorienterad utbildning av
skolpersonal, läggs tonvikten på reflektion
av skolans rutiner och hur förhållanden i
skolmiljön påverkar elevernas utveckling.
Alla skolans elever får lära sig några få
positivt definierade förväntningar och
regler för skolans olika områden. Genom
att systematiskt följa upp och uppmuntra
positiva beteenden, är målsättningen att
skapa en god studiemiljö där alla har
möjlighet att lyckas. Samtidigt är tydliga
och förutsägbara konsekvenser på negativa
beteenden nödvändiga.

Systemdelen behandlar skolans interna och
externa stödsystem. Internt stödsystem är
skolans anställda, elevhälsan, ledning och
elevernas vårdnadshavare. IBIS-teamet och
teamets ledare har en avgörande roll i hur
implementeringen underlättas, genomförs
och upprätthålls genom de främjande
insatserna. Det externa stödsystemet
består av skolhuvudmän, politiker,
tjänstemän och IBIS-instruktörerna.
Tillsammans stöder de skolans arbete för
att främja en proaktiv skolkultur och god
interaktion på alla nivåer i skolan.

Datadelen behandlar systematisk insamling
av information för bedömning,
beslutsfattande och utvärdering. Det finns
två typer av data/information som är
relevanta för IBIS-modellen:

Praktikdelen omfattar konkreta åtgärder för
att främja en positiv studiemiljö genom att
stödja, vidmakthålla och utveckla elevernas
positiva beteende och akademiska
färdigheter. Praktikdelen omfattar alla
elever och anställda genom intervention
och uppföljning på olika nivåer för att
utveckla nya färdigheter. Genom
utbildningen som leds av skolans IBISinstruktör förmedlas kunskap om hur

a) Data/information relaterad till
genomförande och kvalitet.
b) Data/information om elevernas nytta av
insatser som initierats för att främja en god
utveckling på skol-, klass- eller elevnivå.
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Skolan bedömer också hämmande och
främjande faktorer i lärmiljön i syfte att
identifiera möjligheter till förbättring när
det gäller ledarskapet i klassrummet eller
speciella fysiska eller organisatoriska
förutsättningar. Åtgärder som rör elever
bör genomföras på lägsta möjliga insatsnivå
för att förebygga och förhindra att nya
problem uppstår.

IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER
I den enskilda skolan drivs arbetet av IBISteamet och dess ledare, som tillsammans
med andra skolor utgör ett nätverk för att
stärka genomförandet av IBIS i
kommunerna. Det är också viktigt att det
finns riktlinjer för insatser på nationell,
regional, kommunal och skolnivå. Det
handlar om prioritering och synlighet av
insatsen: resursmässigt, administrativt och
utbildningspolitiskt. Vidare handlar det om
att rekrytering, samordning och
vidmakthållande av
implementeringsaktiviteter på alla
insatsnivåer.

Information om negativa förändringar i
enskilda elevernas utveckling bör i
samarbete med elevernas vårdnadshavare
snabbt bedömas och hanteras. För elever
som visar omfattande beteendeproblem,
bör beslutet och utformningen av åtgärder
baseras på en funktionsbedömning av
beteendeproblemen (nivå 2).

Man får räkna med att det tar tre till fem år
att implementera IBIS. Implementeringen
genomförs i två moduler på den enskilda
skolan. Den första modulen omfattar
aktiviteter för utbildning, handledning,
uppföljning, vidmakthållande och
utvärdering. Den andra modulen kan
påbörjas när skolan har uppnått tillräckligt
hög implementeringsgrad av modul 1, dvs.
70 procent på BoQ eller 80 procent på
Checklista A. Båda modulerna består av
utbildningsinsatser och handledning som
leds av skolans IBIS-instruktörer och i
nätverk tillsammans med flera skolor.

Resultatdelen består av de mätbara
resultaten inom system-, praktik- och
datadelarna. Resultaten ska användas för
att säkerställa att skolan fortsätter att
arbeta på ett effektivt sätt. Lika viktigt är att
använda resultaten för att säkra hög
implementeringsgrad, metodföljsamhet
och kompetensutveckling.
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Implementeringsmodell

En modell för skolomfattande stöd

Synliggörande
Prioritering
av resurser

Politiskt
och
Aktiv
administrativt
koordinering
och
stöd
rekrytering

Ledningsgrupp
(koordinering)
Nationellt - regionalt - lokalt

Utbildning
Handledning

Uppföljning
Vidmakthållande

Utvärdering
(effekt/
implementering)

Implementering i skola och kommun

Positivt stöd till alla skolans elever.
Främjande av skolprestationer och sociala färdigheter för att
förebygga och åtgärda negativ utveckling
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Kompetensteam

Det första året går åt till planeringen,
förberedande och genomförandet av de
skolövergripande insatserna för skolans
personal och elever. Alla anställda
presenteras för IBIS-modellen och börjar
med kartläggning och bedömning av
främjande och hämmande faktorer på den
egna skolan. Med utgångspunkt av denna
kartläggning diskuterar personalen de
behov skolan har för att förbättra
studiemiljön och den sociala kulturen och
definierar sedan ett skolförbättrande mål
som ska vägleda arbetet. I denna initiala
implementeringsfas sker arbetet
målinriktat och systematiskt inom en
universell och skolövergripande insats för
att förebygga och minska studieproblem
och beteendeproblem. Modellens
teoretiska och forskningsbaserade grund
utgör den teoretiska referensramen som
syftar till att hjälpa skolans personal att få
kunskap och insikt i hur problembeteenden
utvecklas och hur man effektivt förhindrar
och reducerar sådana problem.

Inför implementering av IBIS
På de flesta skolor bedrivs ett omfattande
och uthålligt utvecklingsarbete. Inte sällan
pågår implementering av flera insatser
samtidigt och det är inte ovanligt att
skolpersonal är lite trötta på reformer och
utvecklingsarbete. Det är därför nödvändigt
att undersöka i vilken grad skolpersonalen
är redo att implementera IBIS. Forskning
från USA visar att det är nödvändigt att
minst 80 procent av personalen är positiv
till att implementera ett program eller en
metod för att implementeringen ska
fungera. Innan skolledningen och IBISteamet sätter igång implementeringen av
IBIS-programmet är det viktigt att
informera om IBIS-programmet och att låta
skolpersonalen rösta om de vill
implementera IBIS eller ej. Om det inte är
tillräckligt många som vill implementera
programmet så gör man bäst i att vänta ett
år eller två.
Nivå 1: Den första implementeringsfasen
Det grundläggande arbetet med skolans
genomförande av IBIS kommer att löpa
över (minst) det första året. Skolans IBISteam består av fem till sju personer från
skolledningen, anställda (även
fritidspersonal) och elevhälsan. Teamet och
dess ledare (se kapitel 3) är ansvariga för
att driva utvecklingsarbetet på skolan och
se till att personalen är involverad i alla
stadier av processen. Teamet får utbildning
och handledning från skolans IBISinstruktör.

Under det första året får personalen
utbildning i att systematiskt använda
kartläggnings- och utvärderingsverktyg,
IBIS-modellens komponenter och
interventioner relaterade till den
universella förebyggande insatsnivån på
skolan. Personalen involveras i en process
där de definierar förväntningar på positivt
beteende samt klargör att dessa ska gälla
samtliga i alla delar av skolan. Därefter
utarbetas planer för hur regler och
förväntningar ska läras ut till eleverna.
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Implementeringsfaser

Beteende och social kompetens

NIVÅ 3
Indikerad intervention
(För enskilda elever)
• Särskilt stöd
• Intensiva insatser baserade på
pedagogisk kartläggning och
bedömning
• Intensiva och dagliga insatser
enskilt eller i mindre grupper

NIVÅ 3
Indikerad intervention
(För enskilda elever)
• Intensiv social färdighetsträning
• Funktionell kartläggning FBA
• Åtgärdsplan
• Samverkan med familj (PMT)

NIVÅ 2
Selekterad intervention
(För några elever i riskzonen)
• Gruppinsats med individuella
mål
• Målinriktat
• Extra anpassning
• Relativt intensivt
NIVÅ 1
Universell intervention
(För alla elever)
• Proaktiv
• Skolans kärnuppdrag
• Tydlighet
• Förutsägbarhet
• Rutiner
• Trygghet
• Undervisning på
vetenskaplig grund
(exempelvis Direkt
undervisning)

FÅ

NÅGRA

NIVÅ 2
Selekterad intervention
(För några elever i riskzonen)
• Enkel funktionell kartläggning (FBA)
• Gruppinsatser med individuella mål
• Check in/Check out

NIVÅ 1
Universell intervention
(För alla elever)
• Proaktiv
• Relationsfokus
• Direkt undervisning om
förväntningar på beteende
• Positiv återkoppling och
uppmuntran

ALLA

Mer intensiva insatser

Pedagogiska insatser

Kartläggning av alla elever

Tyngdpunkt ligger på att bygga trygga
relationer och bra samspel mellan skolans
anställda och elever. Eleverna är också
inblandade i de förväntningar de har på
studiemiljön och på sina lärare.
Tillsammans arbetar lärare och elever för
att lära sig skolans regler och förväntningar
genom rollspel och övningar i relevanta
områden av skolmiljön i och utanför
klassrummen. De vuxna övar systematiskt
på hur de bemöter eleverna med bra och
informativa uppmaningar för att främja
samarbete och stärka relationer. Goda
metoder för uppmuntran och positiv
återkoppling utvecklas. Med utgångspunkt
från kunskap om vad som bidrar till positivt
beteende och interaktion i studiemiljön,
bör personalen enas om hur eleverna

uppmuntras och positiv återkoppling när de
gör som förväntat.
Uppföljning och tillsyn är en viktig del av
skolans verksamhet. Utvecklingen av en
trygg studiemiljö sker genom gemensamma
rutiner för hur eleverna följs upp under
skoldagen på skolans olika områden.
Personalens samsyn kring definitionerna av
mindre och allvarligare händelser utgör
grunden för att kunna agera på
problembeteenden och regelbrott på
liknande sätt. Rutinerna handlar om hur
och vem som hanterar problembeteende
baserat på omfattning och svårighetsgrad.
Dessutom måste skolan utarbeta och
implementera konkreta trygghetsplaner för
att skapa högsta grad av trygghet vid
hantering av allvarliga situationer.
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För att främja elevernas sociala färdigheter
rekommenderas att använda "Steg för steg"
(se Kapitel 5). Den enskilda skolan utvecklar
sitt eget anpassade material för användning
i det konkreta genomförandet av det
handlingsorienterade upplägget.

Utbildningsprogram
Det är avgörande vad skolans personal,
ledning, vårdnadshavare och elever gör för
att stödja utvecklingen av positiva
beteenden, sociala och akademiska
färdigheter (Walker & Patterson i Shinn,
Walker, & Stoner, 2002). Arbetet är
organiserat på tre nivåer av insatser,
illustrerat i en pyramid.

Ledarskap i klassrummet är ett centralt
tema i denna fas; hur klassrummet är
organiserat, lärarens sätt att leda klassen,
regler och förväntningar på positivt
beteende och förutsägbara svar på
negativa beteenden. Användning av
händelserapportering av negativa
händelser ingår i rutinerna för hantering av
beteendeproblem. Information från
händelserapporter ska användas för att
fastställa, genomföra och utvärdera
insatser på skolan, i klassen eller hos den
enskilda eleven.

Uppdelningen i tre nivåer skiljer mellan
svårighetsgraden och förekomsten av
problemen - och anpassas till elevernas
variation i funktionsnivå och stödbehov.
Kontinuerlig kartläggning och bedömning är
en förutsättning för skolans kontinuitet i
strategier och system för att förhindra
studie- och beteendeproblem bland elever.
Olika åtgärder och interventionsprogram
för social färdighetsträning ingår i var och
en av de tre nivåerna.
Utbildningsprogrammen för var och en av
de två modulerna för den universella
förebyggande nivån på skolan och den
selekterade och indikerade nivån, ger
utbildning i användningen av olika
kartläggnings- och utvärderingsverktyg,
interventioner och interventionsprogram.

Den andra genomförandefasen
Arbetet med att fortsätta och följa upp de
skolövergripande och universella
förebyggande insatserna efter avslutad
utbildning och genomförande av den första
nivån i IBIS sker genom
vidmakthållandeaktiviteter på den enskilda
skolan och i nätverket av flera skolors IBISteam. Detta sköts av skolans IBIS-instruktör
och skolledning.

Interventionsprogram
Att arbeta med elever som uppvisar
problembeteenden som är väl förankrade i
elevernas beteenderepertoar är svårt. Det
är betydligt enklare att förekomma
svårigheterna genom att ingripa innan
svårigheterna har uppvisats eller blivit
alltför omfattande. Detta kallas prevention
(Kauffman & Landrum, 2006). Målet för
preventivt arbete är att ”styra bort unga
människor från livsvägar som kan leda till
framtida anpassningssvårigheter” (FerrerWreder, et al., 2005, s. 22).

I denna fas av implementeringen används
den teambaserade
problemlösningsmodellen (se kapitel 3).
Skolans löpande datainsamling används
aktivt för att säkerställa
implementeringskvalitet för vidare
planering. Kontinuerligt arbete med de
skolövergripande universella åtgärderna är
en förutsättning för att upprätthålla god
utveckling och fortsatt minska förekomsten
av problemutveckling. Denna insats utgör
också grunden för genomförandet av nivå 2
och det individuella stödsystemet.
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problemer. Læringsmiljøet blir tryggere og elevenes sosiale
kompetanse blir styrket (Grossman m.fl., 1997; Walker &
Shinn, 2002; Sprague m.fl., 2001).
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stärks (Grossman, et al., 1997; Walker &
Shinn, 2002; Sprague, et al., 2001).

pyramid. Det är ett övergripande mål att
alla elever ska uppnå kunskapskraven i de
olika skolämnena. Detta medför minskat
behov av specialundervisning och andra
åtgärder.

I förebyggande arbete läggs tonvikten på
att lära sig några (tre till fem) regler på
skolan om förväntat beteende och sociala
färdigheter i en pedagogisk form som
engagerar eleverna. Förutsägbara
reaktioner som uppmuntran och
återkoppling av positiva beteenden och
förutsägbara milda reaktioner på regelbrott
och problembeteende är en del av
insatserna på denna nivå.

Selekterade insatser
Genom identifiering och kartläggning av
elevers beteenden kan elever med risk för
utveckling av negativa beteenden
identifieras tidigt vilket skapar möjligheter
att utforma och genomföra anpassade
stödinsatser så snart som möjligt. På
samma sätt identifieras elever som behöver
mer stöd och uppföljning i
ämnesundervisningen med hjälp av andra
kartläggningsverktyg. Elever i denna
riskgrupp (5-10 procent) som svarar dåligt
på de universella insatserna behöver en
mer anpassad uppföljning (individuellt eller
i grupp).

Alla elever får lära sig några enkelt
formulerade förväntningar, till exempel
«Visa respekt», «Visa ansvar» och «Visa
omtanke». Dessa är ett resultat av den
enskilda skolans arbete med
utbildningsprogrammet i den första
modulen. En positiv formulering eller
positiva förväntningar ökar chansen att
eleven samarbetar och gör som förväntat.
När alla elever får möjlighet att lära sig
samma prosociala handlingar och samma
sociala färdigheter, kommer det också att
ge elever som visar förväntade beteenden
olika slags hanteringsstrategier som de kan
använda om de hamnar i svåra situationer.
Förväntade beteenden och sociala
färdigheter lärs ut på samma sätt som
andra skolämnen. Som ett första steg
förmedlas förväntan eller regeln, förklarat
och motiverat på ett konkret och positivt
sätt. Undervisningen fortsätter genom
användning av rollspel där läraren först
modellerar ett positivt exempel på en
förväntan, sedan ett negativt exempel,
sedan avslutas det med det positiva
exemplet igen. Eleverna övar sedan positiva
exempel hämtade från relevanta
situationer i deras egen vardag.

För elever med negativt beteende
kompletteras de universella insatserna med
åtgärder baserade på en enkel funktionell
kartläggning av elevernas beteende. Det
förväntas att dessa elever kommer att dra
nytta av stödinsatser som innefattar träning
i specifika sociala färdigheter och
användningen av individuella planer för
beteendestöd. Dessutom kan till exempel
en daglig "incheckning och utcheckning"
direkt före och efter skoldagen hjälpa till att
motivera och tillgodose elevens behov av
en positiv uppföljning. Syftet är att
strukturera och uppmuntra skola-hemsamarbete, minska den negativa
uppmärksamhet som denna elevgrupp ofta
drar till sig, och främja deras
inlärningsförmåga. Läraren kan fokusera sin
uppmärksamhet på mer produktiv och
positiv undervisning för att stärka elevens
känsla av kompetens (Ogden, 2002;
Hawken and Horner, 2002).

Gott ledarskap i klassrummet har en central
plats i den universella delen av insatsens
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den samlade insatsen genom att länka
samman en uppsättning av fyra system som
framgår av figuren nedan.

Indikerade åtgärder
Genom IBIS-modellen och
föräldrastödsinsatser görs en omfattande
insats för elever med allvarliga
beteendeproblem. Detta baseras på en
systematisk funktionell kartläggning av
elevens beteende och behov av stöd för
utveckling av positiva sociala färdigheter.
En av insatserna som kan erbjudas om den
funktionella kartläggningen visar på behov
av det är att få lära sig att få bättre
självkontroll. Detta kräver att en del av
skolpersonalen följer upp och undervisar
eleverna i social färdighetsträning. Ett nära
och målinriktat samarbete mellan skolan
och hemmet är nödvändigt för att hjälpa
eleven att lyckas.

1. Över hela skolan
2. I klassrummet
3. Utanför klassrummet
4. Individuellt
I stället för att tillämpa slumpmässiga och
osystematiska åtgärder för enskilda elever
görs ansträngningar riktade till alla elever,
personal och situationer i hela skolan - i
klassrummet, i områden utanför
klassrummet (skola, trappor, raster, toalett,
kaféer, fritids, etc.) och behoven hos
enskilda elever efter behov. Detta kommer
att främja en stödjande studiemiljö med
tonvikt på att utveckla positiva beteenden,
sociala färdigheter och gott samspel mellan
alla vuxna och alla elever.

Elever med brist på akademiska färdigheter
måste få anpassade specialpedagogiska
insatser, antingen individuellt eller i små
grupper utöver den ordinarie
undervisningen i klassrummet.

INSATSEN RIKTAS MOT FYRA SYSTEM
För att säkerställa att alla tre nivåerna i
insatsen kan fungera samtidigt samordnas
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Fem kronor grundar sig på två enkla
principer:

KAPITEL 2: UPPGIFTER
Uppgift 2:1: Fem kronor (att komma
igång med IBIS)

•

Under läsåret 2018–2019 genomfördes en
pilotstudie av IBIS på nio skolor i Uppsala.
En av lärdomarna från pilotverksamheten
var att skolpersonalen upplevde att det tog
tid innan IBIS kom igång. En av
anledningarna till skolpersonalens otålighet
var sannolikt att de inte var delaktiga i IBISteamens initiala arbete, något som är helt
naturligt. Det är emellertid synd att låta
skolpersonalens intresse och motivation gå
till spillo. Därför inleds det praktiska arbetet
med IBIS med ett moment som kallas ”Fem
kronor”. Om man skulle påstå att Fem
kronor är den mest effektiva insatsen
någonsin skulle man överdriva. Däremot så
är Fem kronor ett enkelt sätt att
uppmärksamma de elever som lätt blir
bortglömda i skolan: de elever som beter
sig i enlighet med skolans förväntningar.
Det är vanligt att lärare uppmärksammar
elever som bryter mot normer och
förväntningar men mindre vanligt att lärare
uppmärksammar de elever som gör det
som förväntas av dem. Genom att
uppmärksamma elever som beter sig i
enlighet med skolans förväntningar så ökar
sannolikheten att de fortsätter att göra det.
Dessutom så får andra elever goda
förebilder när de ser vilka beteenden som
uppmuntras i skolan och klassrummet.
Slutligen så innebär uppmuntran oftast att
relationen mellan lärare och elever
förbättras, vilket både har kapaciteten att
förbättra trivseln och skolprestationerna.

•

Om elever uppmärksammas för
förväntande beteenden ökar
chansen att eleverna utför samma
beteende igen
För skolpersonalen gäller det att
uppmärksamma förväntande
beteenden och minska fokus på
elevernas problembeteenden.

Nästan alla lärare uppmuntrar sina elever.
Det är dessvärre vanligt att lärare använder
sig av tjat och tillsägelser, vilket är en
negativ form av uppmärksamhet som
dessutom är mindre effektiv. I stället för att
fokusera på elevernas negativa beteenden
är det klokt att uppmärksamma elever som
beter sig i enlighet med skolans
förväntningar. Nedan beskrivs några
principer som gör uppmuntran mer
effektiv.
1. Hitta konkreta beteenden att
uppmuntra. När en elev, delar av klassen
eller hela klassen får uppmuntran är det
viktigt att uttala vad som är bra, till
exempel ”Bra Yasmin, nu sitter du på din
plats när lektionen börjar!” eller ”Hör upp
lite, jag tycker att ni under de senaste tio
minuterna har samarbetat bra med
varandra och pratat på en rimligt hög nivå.
Kanonbra!”. Säg till eleverna exakt vad de
har gjort som är i enlighet med skolans
förväntningar. Otydlig uppmuntran kan
vara svår att förstå för eleverna, och därför
ineffektiv. De kan få höra ”bra jobbat” efter
en lektion som har varit fylld av både
arbete, passivitet och störande beteenden.
Av självklar anledning ställer de sig då
frågan: Vad är det som har varit bra?

Principerna för Fem kronor bygger på att
förmedla tydliga förväntningar och
konkreta instruktioner till eleverna.
Förväntade beteenden ska
uppmärksammas.
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snabbare om de ignoreras än om de
uppmärksammas. Självklart måste elever
som beter sig mycket illa tillrättavisas, men
slentriantillsägelser bör undvikas.

2. Direkt uppmuntran (catch’em being
good). Eftersom uppmuntran är en
färskvara är det klokt att se till att ge
uppmuntran direkt när det förväntade
beteendet precis har utförts eller rentav
när det pågår. Uppmuntran är helt enkelt
mer effektivt ju närmare det är kopplat i tid
till själva beteendet. Givetvis är det bra att
ge befogad uppmuntran till exempel vid
slutet av en lektion men det fungerar
starkare om uppmuntran kommer direkt
efter ett beteende. Helst ska ingen tid alls
gå mellan beteendet och uppmuntran.

I all sin enkelhet är Fem kronor ett första
steg mot ett mer positiv klassrumsklimat.
Det är lätt att bli lurad av enkelheten i Fem
kronor men metoden utgör faktiskt det
första steget mot ett systematiskt
arbetssätt med uppmuntran för förväntade
och prosociala beteenden i klassrummet.
Läraren bör se till att ha fem kronor i fickan
när lektionen börjar. Varje gång läraren
berömmer en eller flera elever som beter
sig i enlighet med skolans förväntningar så
flyttar läraren över en av kronorna till en
annan ficka. På detta enkla sätt blir man
påmind om att uppmärksamma förväntade
beteenden i klassrummet.

3. Uppmuntran som betyder något för
eleverna. Det är viktigt att hitta en form av
uppmuntran som eleverna uppskattar.
Vissa elever uppskattar uppmuntran inför
klassen, andra gillar mer diskret
uppmuntran. Vissa gillar en hand på axeln,
andra föredrar ett uppmuntrande
ögonkast. Det är viktigt att läsa av elevernas
reaktioner och anpassa sig.

Lärare har som regel några hundratal saker
att komma ihåg under en lektion... Det är
lätt att glömma av att uppmärksamma
elever som beter sig i enlighet med
förväntningarna om man bara har sitt
minne att lita till. Det kan vara klokt att
arbeta med Fem kronor i några veckor eller
rentav månader för att se till att
förhållningssättet blir befäst.

4. Lyft fram elever som sköter sig. Det kan
vara mycket effektivt att uppmärksamma
elever när de beter sig i enlighet med
skolans förväntningar samtidigt som de
befinner sig nära elever som är
okoncentrerade eller som stör
undervisningen. På så sätt kan elever som
beter sig på förväntat sätt fungera som en
förebild och modell för den elev som inte
vet, eller inte kommer ihåg, hur man
förväntas bete sig i klassrummet. Återigen
är det viktigt att uttala vad eleven gör som
är i enlighet med förväntningarna, så att
andra kan följa efter.
5. Minska uppmärksamheten på negativa
beteenden. Om uppmuntran ska fungera är
det nödvändigt att samtidigt minska fokus
på beteende som inte är i enlighet med
skolans förväntningar. Faktum är att
beteenden oftast minskar eller försvinner
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SKOLLEDNINGEN

TEAMBASERAT ARBETE

Skolans ledning spelar en central roll
genom att delta och stödja genomförandet
av IBIS. Det rekommenderas att skolans
rektor är ledare för teamet under de första
åren av genomförandet. IBIS omfattar både
skolans akademiska och organisatoriska
utveckling, och det är av avgörande
KAPITTEL 3
betydelse att huvudmannen är aktiv i detta
arbete.

Implementeringen och uppföljningen av
IBIS i den enskilda skolan leds och
samordnas av ett IBIS-team. Tillsammans
med IBIS-teamet utförs arbetet av
arbetslagen/arbetsenheterna och
fritidsavdelning, samt övrig personal och
skolans individuella supportteam (nivå 2).

3
Teambasert organisering
IBIS-TEAM
När skolan har beslutat att genomföra IBIS
og oppfølgingen
av PALS
i den enkelte
är detImplementeringen
första steget
att skapa
ett IBIS-team.
skole blir ledet og koordinert av et PALS-team. I tillegg
Teamet
av fem
tillklassesju personer.
drivesbestår
skolens arbeid
gjennom
eller trinnteam Det
og
SFO-team, samt personalgruppen og individuelle støtska vara
representativ
sammansättning
teteamen
(Modul
2).
av
PALS-TEAM

●Etablering
Skolledningen
(huvudmannen
ska
av et PALS-team er
det første skolen gjør etter
at det er besluttet å implementere PALS. Teamet består av
vara representerad)
fem til sju personer som er representativt sammensatt fra
• skolens ledelse (rektor må være representert)
skolens ansatte (lærere fra de ulike trinn, SFO, i tillegg er
spesialpedagog og sosiallærer aktuelle)
• skolens foreldre
• PP-tjenesten
• skolens elever (i noen møter)

●•

Skolpersonal (pedagoger från de
olika stadierna och fritidshemmet)

●Det erElevhälsoteamet
viktig at skolen tenker grundig gjennom hvilke

personer som skal sitte i teamet. Medlemmene bør ha
særlig interesse for utviklingsarbeid og nyte respekt og ha
●innflytelse
Skolans
elever (i vissa möten)
i personalgruppen.

Det är
viktigt att
skolan noggrant tänker
SKOLENS
LEDELSE
Skoleledelsen
har
en
sentralsom
rolle gjennom
å deltaen
og støtte
igenom vilka personer
ska vara
del
implementeringen av PALS. Det anbefales at skolens rektor
er
leder
av
teamet
de
første
implementeringsårene.
PALS
av teamet. Medlemmarna bör ha ett
innbefatter både fag- og organisasjonsmessig utvikling
särskilt
intresse för
samt
av skolesamfunnet,
og utvecklingsarbete,
det er av avgjørende betydning
at
rektor er aktiv i dette arbeidet.
ha förtroende hos och inflytande i
personalgruppen.

Rektor och andra i skolledningen har en
överblick över skolans resurser och har
dem efter behov.
Rektor ogbefogenhet
den øvrige ledelsenatt
har omfördela
oversikt over skolens
ressurser og har myndighet til å omfordele disse når det er
Dessutom betyder det mycket för
hensiktsmessig. I tillegg betyr det mye for personalgruppen
rent symbolsk
at ledelsen er engasjertrent
og «fronter»
prosespersonalgruppen
symboliskt
att
sen. Ledelsen skal signalisere at arbeidet som gjøres, er
viktig for hele
læringsmiljøet.
ledningen
är engagerad och agerar som
frontfigurer i processen. Ledningen ska
SKOLENS ANSATTE
signalera
att arbetet
viktigt
för hela
Teamet skal
ha bred representasjon
fra de är
ansatte
på ulike
trinn – for eksempel en fra 1.–4. trinn og en fra 5.–7. trinn.
studiemiljön.
På ungdomskoler
kan det være hensiktsmessig å ha med
en fra hvert av årstrinnene.

S

KOLPERSONAL
I tillegg er SFO
en sentral del av elevenes hverdag. Leder
for SFO må derfor sitte i teamet for å sikre at også alle
ansatte på SFO får en god opplæring og oppfølging.

Teamet ska ha bred representation från
personalen
från olika
stadier
- till exempel
Skolens spesialpedagog
og sosiallærer
kan ha
en naturlig
plass i teamet. I tillegg til å bidra med viktig fagkompetanse,
en från lågstadiet och en från
kan disse representantene koordinere en helhetlig og
forebyggende
innsats for elever på
de tre tiltaksnivåene.
mellanstadiet.
Påallehögstadiet
kan det vara
SKOLENS
FORELDRE
lämpligt
att ha en från varje årskurs.
Skolen skal involvere skolens foreldre i implementeringen
av PALS. Foreldrene er derfor representert i PALS-teamet
som bindeledd mellom skole og hjem.

Dessutom är fritids en central del av
elevernas vardag. Därför bör ansvarig för
fritids vara en del av teamet för att
säkerställa att all fritidspersonal får bra
träning och uppföljning.

FAU er høringsorgan når skolen utarbeider sine planer for
implementeringen av PALS. Her har foreldrerepresentanten
i PALS-teamet en sentral rolle på vegne av et representativt
utvalg av de foresatte. Foreldrerepresentanten skal også
ta opp forhold som har betydning for skolens arbeid med
PALS. Det styrker etableringen av et meningsfullt skole–
hjem samarbeid, hvor de foresatte gis reell mulighet til å
påvirke skolens læringsmiljø.

Skolans specialpedagog, kurator och
skolpsykolog kan ha en naturlig plats i
teamet. Utöver att bidra med viktig
akademisk kompetens kan dessa
representanter också samordna en
omfattande förebyggande insats för elever
på insatsens alla tre nivåer.

Foreldrerepresentanten er ikke med når PALS-teamet
diskuterer enkeltelever. Når det etableres individuelle
støtteteam (Modul 2) for oppfølging av enkeltelever skal de
foresatte delta (se figur side 22).
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Finns det personal med kunskap och
kompetens inom Positivt Beteendestöd
och/eller Tillämpad Beteendeanalys så ska
denna person fördelaktligen vara med i
teamet. Detta är fördelaktigt både i ett
vidmakthållande-, implementerings- och
kvalitetsperspektiv i användningen av IBIS.

skolans undervisning och resursanvändning
ska utgå från eleverna. Eleverna ska kunna
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör
dem, bli lyssnade till och få sina åsikter
beaktade.

UTBILDNING OCH HANDLEDNING
IBIS-teamet får utbildning och handledning
från en IBIS-instruktör en gång i månaden
(20-30 timmar per år) för att genomföra
den universella förebyggande insatsnivån i
nivå 1 och sedan de enskilda stödinsatserna
i nivå 2. När träningen är genomförd måste
teamet systematiskt använda
kartläggningsdata för att behålla de
rutinerna som tillämpas på skolan. Det görs
genom att teamet

ELEVHÄLSOTEAMET
Elevhälsoteamet kan bidra på skolan med
kompetensutveckling och organisering för
goda utbildningsmöjligheter. Större
betoning på systematiskt arbete genom
IBIS kommer kunna bidra till ökad
utbildningskvalitet på skolan, och ett
minskat behov av specialpedagogiska och
psykologiska insatser samt minskat behov
av specialundervisning.
Elevhälsoteamet har god kännedom om
lokala förhållanden i kommunen och en
bred akademisk kompetens som är en viktig
tillgång för skolan och IBIS-teamet.
Dessutom kan elevhälsoteamet bidra både
till genomförandet och vidare uppföljning
genom

●

bibehåller sin verksamhet genom
fasta mötesstrukturer

●

involverar elever, personal och
vårdnadshavare på ett konstruktivt
sätt

●

deltar i vidmakthållandehandledning tillsammans med IBISteam på andra skolor, fyra gånger
om året

●

handledning och/eller utbildning av
personal

●

bedömning av skolans olika typer
av kartläggningsdata

●

deltar i regionala och nationella
IBIS-konferenser

●

Utredning av elever och deltagande
i individuella supportteam

●

söker rådgivning från IBISinstruktör för behov utöver
nätverksträffar

ELEVINFLYTANDE

ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN

FN:s konvention om barnets rättigheter
säger att alla barn har grundläggande
mänskliga rättigheter. Utbildning är en
sådan mänsklig rättighet. Rätten till
utbildning ska förstås utifrån
barnkonventionens artikel 3 som säger att
barnets bästa ska komma i främsta
rummet. I praktiken innebär detta att
beslut om innehåll och organisering av

IBIS-teamet utgör kärnan i skolans
stödsystem och ansvarar för hur insatserna
inom skolövergripande utbildningsinsatser
organiseras och genomförs. Ett väl
sammansatt team betyder mycket för
implementeringen av IBIS i skolan. Om
medlemmarna utvecklar en bra kollegial
interaktion med gemensamma värderingar
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och mål är det mycket lättare att utveckla
hela skolmiljön. Att skapa utrymme för
individens personliga kompetens,
egenskaper och resurser stärker
grupprocessen. Vissa är kreativa och
idérika, andra är bra på struktur och
verkställande. Vissa fokuserar på harmoni
och goda sociala relationer, medan andra
är otåliga och vill ha framsteg och
utveckling även om det innebär oenighet
och motstånd. Inom denna dynamiska
interaktion är det viktigt att utveckla bra
spelregler för kommunikation och
samarbete.

allvar kan teamet öka intresse och medhåll
för arbetet i kollegiet samtidigt som
eventuellt motstånd och skepsis minskar.
På så sätt går det att få så många som
möjligt att stötta besluten som fattas.
För att hjälpa personalen att få ut så
mycket som möjligt av tillvägagångssättet
är förståelse och övning ett av teamets
viktigaste uppgifter.
En nyckelroll för teamet är att arbeta för att
fånga upp potentiella problem och
genomföra förebyggande insatser. Det kan
vara genom handledning, omfördelning av
resurser, deltagande i samtal med
elever/vårdnadshavare, stöttning med
planer och ibland också arbete direkt med
eleverna.

Teamet måste kunna hantera olika åsikter
och olikheter på ett konstruktivt sätt.
Gruppmedlemmarna kommer att inspirera
varandra och hjälpa varandra i arbetet med
resten av personalen. Ett team med bra
laganda präglas av en kultur med känslan
av ömsesidig respekt för varandra.

Genom framtagandet av handlingsplaner
bestämmer teamet prioriteringar och
riktningen för den fortsatta verksamheten.
Vad ska skolan fokusera på omedelbart, i
ett halvårsperspektiv och vad är strategiska
uppgifter på lång sikt? Hur ska planerna
genomföras och vem har ansvaret? Hur ska
genomförandet följas upp och utvärderas?
Goda strukturer och ramar vid uppstarten
av IBIS, underlättar genomförandet på lång
sikt.

Teamets uppgift är att
●

samordna skolans
utvecklingsarbete och involvera
all personal, elever och,
vid behov, vårdnadshavare

●

organisera och följa upp skolans
erfarenhets- och
kompetensutveckling

●

överväga, besluta, planera,
genomföra och utvärdera insatser
på skol-, klass- och individnivå

●

genomföra vidmakthållande
insatser i skolan efter att
träningsprogrammet är avslutat

När skolan påbörjar utbildning och arbete
med individuella stödsystem (nivå 2),
kommer det innebära andra
organisationsformer och uppgifter för IBISteamet. Teamet bör nu bestå av
medlemmar med särskild kompetens för
kartläggning, beslut och uppföljning inom
ramverket "Response to Intervention" (RTI)
för alla tre insatsområden, såsom
skolpsykolog, kurator och
specialpedagoger.

Teammedlemmar förväntas vara tillgängliga
för personal under skoldagen och ta sig tid
när de efterfrågas eller själva fångar upp
saker som händer. Genom att lyfta goda
exempel och att visa att problem tas på
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kelse i samtaler med elever/foresatte, hjelpe til med planer
og noen ganger også direkte arbeide med elever.
Gjennom utarbeiding av handlingsplaner skal teamet
Det är IBIS-teamets ledare som kommer att
bestemme prioritet og retning for den videre virksomheten.
Hva
bør skolen
legge
vekt på umiddelbart,
et halvårsperha den
bästa
överblicken
av deti dagliga
spektiv – og hva er strategiske oppgaver på lengre sikt?
arbetetgjennomføre
i skolan och
somoghar
Hvordan
planene,
hvemstort
har ansvaret?
Hvordan
følge
opp
og
evaluere
gjennomføringen?
Gode
inflytande på innehållet i gruppmöten.
Hen
strukturer og rammer helt fra oppstart av arbeidet med
ska under inlärningstiden
ha ett nära på sikt.
implementeringen
av PALS, letter gjennomføringen

samarbete med IBIS-instruktören så att de

Når skolen påbegynner opplæring og arbeid med det
månatliga
utbildningsträffarna
ärmedføre
så andre
indivduelle
støttesystemet
(Modul 2), vil det
organisasjonsformer og arbeidsoppgaver for PALS-teamet.
effektiva
och
informativa
som
möjligt.
Teamet bør nå inneha medlemmer med spesifikk kompetanse for vurdering, beslutning og oppfølging innenfor
et
«Respons
til intervensjon»
(RtI) rammeverk
på alle de
Det
är viktigt
att gruppens
ledare är
tre tiltaksområdene, som f.eks leseveileder, sosiallærer og
utvecklingsorienterad, systematisk och har
spesialpedagog.

viljan och kraften att genomföra de
Det er PALS-teamlederen som vil ha den beste oversikten
nödvändiga
förändringarna.
over
det daglige arbeidet
på skolen og Ledaren
som har stormåste
innflytelse på innholdet i teammøtene. Han//hun skal under
också
vara
lösningsorienterad
och
kunna
opplæringen ha nært samarbeid med PALS-veilederen
slik
at de månedlige
opplæringsmøtene blir så effektive
använda
problemlösningsmodeller
som og
lærerike som mulig.
utgångspunkt för att hitta nya åtgärder,
Det
er viktigoch
at teamlederen
er utviklingsorientert,
insatser
alternativa
lösningar närsystematisk og har vilje og kraft til å gjennomføre nødvendige
problemTeamlederen
uppstår. Dessutom
IBISendringer.
må også være har
løsningsorientert
og være vant til å anvende problemløsningsmodellen som
teamets
ledare
ett
övergripande
ansvar för
grunnlag for nye handlings- og løsningsalternativer når
problemer
oppstår.
I tillegg skal teamlederen
ha et overatt skolan
upprätthåller
och vidmakthåller
ordnet ansvar for at skolen opprettholder og vedlikeholder
genomförandet
av IBIS
implementeringen
av PALS
medmed
størst största
mulig gradmöjliga
av
metodeintegritet.
Med metodeintegritet
menes at modellen
grad av metodtrogenhet.
Metodtrogenhet
anvendes slik den er beskrevet i denne håndboka.
innebär att modellen används enligt
beskrivningen i denna manual.

PERSONALGRUPPEN
Personalgruppen består av hele personalet ved skolen.
Det avholdes opplæringsmøte minst en gang hver måned,
Personalgruppen ska:
men helst hver 14. dag (min. to timer i mnd.). Her skal
utviklingsarbeid knyttet til PALS være et fast punkt på
møteagendaen
SFO). PALS-teamet
• (både
hållaskole
sigoguppdaterade
på har
denda
ansvaret for møteledelsen.

forskning och teori som ligger till

Personalgruppengrund
skal
för insatsen
• holde seg faglig oppdatert
egna
och IBIS-gruppens
• iverksette•egnegenomföra
og PALS-teamets
beslutninger
• diskutere og fatte vedtak om skolens retningslinjer
beslut
for vedvarende relasjonsbygging, regelmatrise,
oppmuntringssystem,
definisjoner
av regelbrudd,
• diskutera
och fatta
beslut om
negative konsekvenser osv.
skolans
årshjul
för
• være lojal overfor metodegrunnlaget og beslutninger som
angår implementeringen
av PALS
relationsskapande,
regelmatris och

träning av förväntat beteende,
KLASSE- ELLER
system för uppmuntran och positiv
TRINN-TEAM/SFO-TEAM
Teamet ledes av kontaktlærer/daglig
ansvarshavende
återkoppling, definition
av på
SFO. Klasseteam/SFO-teamet skal
problembeteenden
och
• arbeide for å skape
et skoleomfattende trygt
læringsmiljø
og at alle i teamet/trinnet
utvikler proaktive
strategier
i på
konsekvenser,
tillsyn och
insyn
møte med elevene
skolans
områden
• følge opp klassens
planerolika
og intensjonene/målene
i
læreplanverket
•
vara
metodtrogen
och
följa
de
• tilrettelegge for at alle elever skal få tilpasset opplæring
• sørge for å involvere
foreldre
samarbeid og god
beslut
somgjennom
gäller genomförandet
informasjon
av IBISmellom skole og SFO
• sikre godt samarbeid
• følge opp vedtak som er fattet i PALS-teamet – følge
opp skolens prosedyrer for å forebygge og redusere
RBETE I RBETSLAG
innagerende og utagerende vansker blant elevene
• følge
oppatt
vedtatt
handlingsopplæringsplan når
for å ut till
För
bidra
till attogutvecklingen
trene sosiale ferdigheter
skolans
allatrenger
arenor
med
• hjelpe
elever som
merbehöver
støtte for å arbetet
tilpasse seg
skolens sosiale normer og regler (gjennomføre sosiale
IBIS ske i samtliga arbetslag. Syftet är att
ferdighetstreningstiltak)
• kontakte
PALS-teamet
dersom
egneetablerade
tiltak ikke fungerer
använda
skolans
redan
godt nok

A

A

strukturer för samarbete. Teamet leds av
arbetslagsledare om sådan finns. Annars
utses en ansvarig inom varje arbetslag.
Arbetslaget ska:

PERSONALGRUPPEN
Personalgruppen består av all personal på
skolan. En utbildningsträff hålls minst en
gång i månaden, men helst var 14: e dag
(minst två timmar i månaden). Här kommer
utvecklingsarbete relaterat till IBIS att vara
en fast punkt på mötesagendan (både för
skola och fritids). IBIS-teamet ansvarar för
innehåll och upplägg.

●

Arbeta för att skapa en säker
studiemiljö i skolan och att alla i
arbetsgruppen utvecklar proaktiva
strategier för att möta eleverna

●

Följa upp klassens planer och
intentioner/mål i läroplanen
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●

Se till att alla elever får anpassad
undervisning

●

Säkra ett gott samarbete mellan
skola och fritids

●

Följa upp de beslut som fattas i
IBIS-teamet

●

Följa upp skolans rutiner för att
förebygga och minska
internaliserande och
externaliserande
problembeteenden bland eleverna

●

Följa upp den bestämda
handlingsplanen för att träna
sociala färdigheter

●

Hjälpa elever som behöver mer
stöd för att anpassa sig till skolans
sociala normer och regler
(genomföra social
färdighetsträning)

●

protokoll, håller koll på tiden, följer upp
fattade beslut, delegerar uppgifter till andra
i personalen, ger information till personal,
elever och föräldrar. Oavsett struktur och
organisation är det viktigt att
möteskulturen kännetecknas av en öppen
dialog och ömsesidig respekt för varandras
tankar och åsikter.
Teamets möten blir effektiva när:

Kontakta IBIS-teamet om de egna
insatserna inte fungerar tillräckligt
bra

INDIVIDUELLA RESURSTEAM
I arbete med elever i riskgruppen upprättas
ett individuellt supportteam (resursteam)
som består av interna och externa
resurspersoner, elevens vårdnadshavare
och eleven själv vid behov eller eget
önskemål. För arbete med elever i
riskgrupper och individuella resursteam
kommer mer information ges i manual för
nivå 2.

GODA MÖTEN – STRUKTUR OCH

●

ansvar och beslutsförfaranden har
tydliggjorts

●

riktlinjer för mötets form, mål,
innehåll och aktiviteter har
klargjorts

●

mötesplanen är regelbunden och
omfattar hela året

●

mötena börjar och slutar vid den
överenskomna tiden

●

dagordningen är kommunicerad på
förhand

●

protokollen är korta och beslut och
ansvarsområden är tydliga

●

utvärderingar genomförs
regelbundet

Team kan bli ineffektiva och overksamma
när:

GENOMFÖRANDE
För att utveckla en effektiv mötesstruktur
är det bra att komma överens om rutiner
för hur mötena kan förberedas,
genomföras och utvärderas. Det gör att
tillräckligt mycket tid kan läggas på
betydelsefull planering och beslutsfattande.
En effektiv mötesstruktur möjliggör också
att vi har tillräckligt med tid för att planera
för arbetet. Att i gruppen tydliggöra för
rollfördelning underlättar också
genomförandet. Exempelvis kan roller
beskriva vem som kallar till möte, skriver
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●

teamledaren är frånvarande eller
när det saknas fast mötesstruktur
eller ledning.

●

det finns antingen för mycket eller
för lite skriftligt underlag för
mötets syfte eller brist på
data/information om aktuella
frågor

●

deltagarna är oförberedda när
ämnen ska behandlas

●

möteskulturen präglas av avsaknad
av målinriktad kommunikation,
överdrivet småprat eller om
deltagarna "kommer och går".

Teamet har också ansvar för:

Det kan vara användbart för teamet att
använda enkla checklistor för att hjälpa till
att förbereda, inleda, genomföra,
sammanfatta och följa upp teammöten på
ett mer effektivt sätt. Ett exempel på en
sådan checklista finns i det här kapitlets
materiella avsnitt ("Rutiner för
strukturering och genomförande av
effektiva möten" och "Checklista för
förberedelse, genomförande och
uppföljning av teammöten").

•

Teoretisk utveckling (läsa relevant
litteratur, konferenser/kurser)

•

Dokumentation (protokoll, planer,
förfaranden)

•

Internt informationsarbete
(personal och vårdnadshavare) och
externt (skolhuvudman, politiker
etc.)

•

Information till vårdnadshavare

•

Involvering av nyanställda och
vikarier

•

Vidmakthållandehandledning och
nätverksträffar 4 gånger per år

RESURSANVÄNDNING

PERSONALGRUPPEN

Det är nödvändigt för skolan att sätta av
tillräcklig tid för att arbeta systematiskt
med IBIS både i teamet och
personalgruppen genom utbildning,
handledning och
vidmakthållandeaktiviteter.

Möten och interna träningstillfällen hålls en
gång i månaden eller var 14: e dag för:

IBIS-TEAM
Teamet får handledning och utbildning från
IBIS-instruktören en gång i månaden under
de två första åren. Teamet har veckomöten
med följande uppgifter:
●

Planering och uppföljning av
personalutbildning.

●

Planering och uppföljning av olika
uppgifter och arbetsprocesser i
personalgruppen (kartläggning,
regler och förväntningar, skapande
av system för uppmuntran etc.).

●

Teoretisk uppdatering (sätta sig in i
materialet och träna nya
färdigheter).

●

Reflektion och utvärdering.

●

reflektion över egna och skolans
rutiner

●

utbildning

●

kartläggning av lärmiljön

●

ta fram nya rutiner och
insatsplaner

●

teoretisk uppdatering (öva på nya
färdigheter, läsa relevant litteratur,
konferenser/kurser)

TEAMBASERAD
PROBLEMLÖSNINGSMODELL
Problemlösning är en välkänd pedagogisk
modell och ett mycket lämpligt arbetssätt
på teamnivå. Gruppen kan arbeta effektivt
och målinriktat för att lösa problem eller
utmaningar. För att förändra sociala
relationer eller problem på en skola är det
användbart att utgå från dem som har
formulerat problemet eller “äger”
problemet. I de flesta fall har de tänkt på
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MODELL

gogisk modell og egner
teamnivå hvor gruppen
se problemer eller utforsjoner eller problemer i
utgangspunkt i de som
de fleste tilfeller har de
er, men vet kanskje
ningen. Ved å mobiliet samme arbeidsfelman sammen kan
ativer. Fordelen med
r får innflytelse over sin
ende sin egen kompegier som de selv tror på
ger og muligheter.

eksling av idéer,
romisser. Strategiene
e alternative løsningsidéer, utvikle planer og
møter. De mellommenm regulerer kontakten
helt avgjørende for å
Det er særlig behov for
nvolverte har ulike ind hverandre. Løsninger
hørt på og har nådd
est sjanse for å virke

Det anbefales at skolen øver seg på å bruke problemløsningsmodellen i ulike sammenhenger. Den kan anvendes
når organisatoriske forhold på skolen skal diskuteres – og
er også et godt hjelpemiddel i samtaler med foreldre og
foresatte. I Kapittel 5-5 «Å møte elever med utfordrende
atferd» vises hvordan den kan brukes i situasjoner med
utfordrende elevatferd.

olika lösningsstrategier, men kanske inte

person som känner till modellen och följer
de föreskrivna stegen. Det är fördelaktigt
att använda ett blädderblock eller tavla där
problemformulering och mål står
nedskrivna. Då underlättas att använda
dem som utgångspunkt för
reflektionsprocessen. De olika
lösningsalternativen skrivs också upp. Inga
uttalanden i denna fas bör värderas som
bättre eller sämre än andra. Det är också
viktigt att fullfölja alla steg i tur och ordning
så att det slutligen tas fram ett eller flera
lösningsalternativ som kommer testas. Det
kommer alltid att vara lämpligt att anordna
ett eller flera nya möten där gruppen
utvärderar huruvida det har skett
förändringar eller om nya lösningsalternativ
behöver testas.

Dette er stegene i modellen:
vadproblemet
som är den bästa lösningen. Genom
1. vet
Definer
2.att
Beskriv
målet
mobilisera andra som också är en del av
3. Ha en idedugnad på ulike tiltak/løsninger
arbetsplats
4.samma
Velg ett eller
flere tiltak finns goda möjligheter
5. Lag en plan (tidsramme)
att komma fram till nya handlingsalternativ.
6. Gjør/skriv en avtale (ansvarliggjøring)
7. Fördelen
Prøv den ut med ett sådant tillvägagångssätt
8. Evaluer

är att de som berörs får chans att själva
påverka sin egen utveckling och inlärning.
De får tillämpa sin egen kompetens och
prova lösningsstrategier som de själva tror
på, vilket i sin tur kan leda till nya
erfarenheter och möjligheter.

endes i teamsammenktureres og styres av
følger de foreskrevne
e en «flip-over» eller
ål skrives ned som
en. De forskjellige
Det er ingen utsagn i
m bedre eller dårligere
øre alle stadiene slik at
sningsalternativer som
vil alltid være hensiktster hvor man evaluerer
om man trenger å

Skolan rekommenderas att öva på att
använda problemlösningsmodellen i olika
sammanhang. Den kan användas när de
organisatoriska aspekterna av skolan
diskuteras och är också ett bra hjälpmedel i
samtal med föräldrar och vårdnadshavare. I
Kapitel 7.5 visas hur den kan användas i
situationer med problembeteenden.

Problemlösning innebär idéutbyte,
förhandling och kompromisser.
Strategierna är målfokuserade och syftar till
att främja alternativa lösningsförslag,
belysa både bra och dåliga idéer, utveckla
planer och skriftliga överenskommelser och
ha uppföljningsmöten. De interpersonella
samarbetsfärdigheter som styr kontakten
och kommunikationen i gruppen är
avgörande för att nå bra beslut. Det finns
ett särskilt behov av dessa interpersonella
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färdigheter när de involverade har olika
O M FAT T E N D E F O R E B Y G G E N D E T I LTA K S N I V Å
intressen eller står i direkt konflikt med
varandra. Lösningar där parterna finner att
de har blivit lyssnade till och fått sina
åsikter hörsammade kommer att ha den
bästa chansen att fungera över tid ("winwin-strategi").

Det här är stegen i modellen:
1. Definiera problemet
2. Beskriv målet
3. Ta fram idéer på olika
åtgärder/lösningar

GE

4. Välj en eller flera
åtgärder/lösningar
5. Skapa en plan (tidsram)
6. Skriv ned en överenskommelse
med ansvarsfördelning

När problemlösningsmodellen används i
gruppsammanhang är det viktigt att
processen struktureras och ses över av en

7. Prova enligt överenskommelsen
8. Utvärdera
47

Teamets uppgifter är att

TEAM-BASERAD
PROBLEMLÖSNINGSMODELL (TIPS)

Todd, et al. (2012) har utvecklat en
teambaserad problemlösningsmodell
(Team Iniated Problem Solving: TIPS), där
man betonar att skolans IBIS-team ska
använda data för att presentera problem
och fatta beslut. Det som klassas som data
är systematiserad information baserad på
observation eller annan kartläggning av
olika förhållanden i lärmiljön som görs
tillgänglig för teamet. När det finns ett bra
underlag i förväg kan teamet lägga mer tid
på den faktiska problemlösningsprocessen.
En tydlig rollfördelning bland
teammedlemmar kommer se till att
genomförandet följer en överenskommen
struktur och att det som bestäms följs upp
systematiskt.

48

●

samla in och använda data

●

identifiera och tydliggöra
problemet så konkret som möjligt

●

identifiera konkreta mål - Vad ska vi
uppnå?

●

utforma hypoteser och
grundförståelse

●

diskutera olika alternativ för
lösningar (bolla idéer)

●

utvärdera och välja
lösningsalternativ

●

utveckla och genomföra
handlingsplan. Se över att
åtgärderna utförs enligt beslut och
målsättning.

●

utvärdera och revidera
handlingsplanen

När teamet testar modellen ska de följa
den uppsatta strukturen. Tillvägagångssätt
och ansvarsområden ska förtydligas i
förväg. Mötesledarens roll är att lotsa
teamet genom agendan och
problemlösningssekvensen, engagera och
få alla att ta ansvar och delta aktivt i mötet.

teamet har en gemensam konkret
utgångspunkt för diskussionen och fastnar
inte i diskussioner utan syfte och mål.
Viktiga utmaningar i en sådan diskussion är
att avsätta tillräckligt med tid för diskussion
av varje elev, samt använda både
kvantitativa och kvalitativa data som grund
för att fatta beslut om vilka insatser som
ska användas.

Data-/informationsansvarig ska inför mötet
samla relevant information om
förhållanden på skolan eller om berörda
elever enligt dagordningen och presentera
dem för resten av teamet.

Mötesledaren ansvarar för att teamet
finner en gemensamt överenskommen
lösning på insats och att en tillhörande
handlingsplan fastställs med ansvar och
tidsram. Det ska också fattas ett beslut om
när frågan återupptas i teamet.

Sekreteraren ska dokumentera de
presenterade frågorna och de beslut som
fattas.

Om tillfredsställande utveckling uteblir för
eleven måste teamet utvärdera om
handlingsplanen har genomförts som
förväntat (kvalitetssäkring). Andra frågor
som måste diskuteras är en möjlig
omdefiniering av hypotesen och
efterföljande förändring av insats.

En speciellt förberedd mall för
mötesrapporten och
problemlösningsplanen är framtagen för att
ge en bättre överblick över vad som ska
beslutas och vem som ska följa upp
besluten. Den innehåller också ett förslag
till utvärdering av mötet.

Både problemlösningsmodellen och TIPSmodellen kan vara bra verktyg för bättre
strukturerade möten. Det rekommenderas
att skolor som vill använda varianter eller
delar av dessa två relaterade modeller
väljer en form som är anpassad till skolans
egna behov. Med ökad erfarenhet kan
skolan utveckla sin rutin för problemlösning
för att bli mer systematisk och effektiv när
man diskuterar olika frågor och fattar
beslut.

När ett elevfall tas upp för diskussion, bör
problem presenteras baserat på tillgänglig
information. Det är också viktigt att
formulera hypoteser om varför problemet
har uppstått. Till exempel, relatera till
kontextuella förhållanden i skolmiljön eller
speciella individuella omständigheter.
Problemformuleringen måste formuleras så
exakt som möjligt (skrivet på blädderblock
eller liknande). Detta säkerställer att
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