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”Människor som kan uppföra sig gör det”. Detta skriver Bo Heljskov Elvén i sin bok 

Beteendeproblem i skolan.  

Detta är en bok som visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en 

mängd utmanade situationer.  

Det inledande citatet är uttalat av den amerikanske psykologen Ross W Greene och han 

menar att om ett barn inte uppför sig är det för att hen inte kan och då måste omgivningen 

börja se vilka krav och förväntningar man kan ställa på det här barnets förmågor. Vidare 

menar Bo att konflikter som uppstår på rasterna är för att det ställs för höga krav på 

elevernas olika förmågor såsom deras förmåga att strukturera, deras impulskontroll eller 

deras sociala förmåga.  

 Hur kan en rast se ut för att undvika att konflikter uppstår? 

Kan lösningen vara? 

 Att eleverna inte har rast samtidigt 

 Fler vuxna/pedagoger ute 

 Avtala med eleverna innan rasten hur den ska se ut 

 Eller fråga vissa elever, där konflikter ofta uppstår, vad de tänker göra på rasten 

Boken grundar sig i 11 aspekter, vilka är: 

1. Ta alltid reda på vem det är som har problem.  

Du och eleven upplever kanske inte alltid samma sak.  

 

2. Människor som kan uppföra sig gör det. 

Bo anför att elevens förutsättningar varierar. Deras olika beteendeproblem uppstår 

när vi förväntar oss att de har förmågor som de faktiskt inte besitter. Han menar att 

om man minskar kraven på elevens förmågor så ges en mycket bättre dag där det blir 

lättare att lära sig nya saker.  

 

3. Människan gör det mest begripliga i situationer. 



Människan gör det mest begripliga i varje situation. Förstår barnet varför de går i 

skolan? Begriplighet i skolan hör ihop med barnets relation med de vuxna. Många 

skolor har keps/möss-förbud i klassrummet. För vissa barn är en keps en del av deras 

identitet. Kravet att de då inte får ha denna inomhus är för dem obegripligt. Påminna 

och tjata om att eleven ska ta av sin huvudbonad har ett pris och vi kan uppfattas 

som idioter och vilka kan lära sig av idioter?  

Att skriva lektionsplanen på tavlan inför varje lektion samt stryka över allteftersom 

det är klart ger en större trygghet och en bättre arbetsro. Vissa elever behöver 

kanske till och med en egen lektionsplanering på bänken för att få arbetsro. 

Begriplighet är viktigt! 

 

4. Den som tar ansvar kan påverka. 

I vissa situationer försöker man bli av med ansvaret genom att exempelvis låta 

föräldrarna lösa ett barns beteendeproblem istället för att ta det i skolan. 

 

5. Barn lär sig ingenting av att misslyckas. 

Bo anför att barn under 15 år inte lär sig något av att misslyckas och att man aldrig 

ska bestraffa utan endast berömma.  

 

6. Man måste ha självkontroll för att kunna samarbeta.  

 

7. Alla gör vad de kan för att behålla självkontrollen. 

Ingen vill tappa sin självkontroll och kasta en stol utan alla gör allt de kan för att 

behålla sin självkontroll. Det handlar här om att erbjuda barnet strategier likt: det är 

inte okej att kasta stolen utan nästa gång du blir så arg kan du kanske gå undan en 

stund.  

 

8. Affekt smittar. 

All affekt smittar, glad blir glad och arg blir arg. Man kan minska konflikten och 

bemöta en elev som är arg i affekt genom att: 

 Inte söka ögonkontakt 

 Ta ett steg tillbaka 

 Ha en lugn kropp (sitta ner eller luta dig mot väggen) 

 Avleda istället för att konfrontera 

 Ta aldrig tag i eleven med spända muskler 

 

9. Konflikter består av lösningar och pedagogiska nederlag kräver en handlingsplan 

Gör gärna upp handlingsplanen med eleven om du har en god relation. Kan också 

vara bra att visa den för elevens föräldrar och be om deras input. 

Professionaliseringen handlar om att flytta fokus från person till metod.  



10. Pedagogiskt arbete är att ställa krav som eleverna inte hade ställt på sig själva på ett 

sätt som fungerar.  

 

11. Man blir ledare när någon följer. 

Ledarskap i klassrummet: 

 Intressanta, begripliga och meningsfulla uppgifter 

 En optimal fysisk ram (bra ljudnivå mm) 

 Skapa en god relation 

 Skapa lugn i klassrummet 

 Bevara auktoriteten utan att missbruka den 

 Undvika bestraffningar och utskällningar 

 Se till att eleven känner sig rättvist behandlad 

 

Här nedan kommer några frågor som jag tycker kan vara bra att diskutera och fundera 

kring efter att ha läst boken: 

 Vilka tankar har du efter att ha läst boken? 

 Vad håller du med om och vad håller du inte med om i boken? 

 Vad var bra och vad var inte bra i boken? 

 Vad var svårt att förstå? 

 Kan du jämföra bokens innehåll med några av dina erfarenheter? 

 Vad tänker du om uttalandet: ”människor som kan uppföra sig gör det”?  

 När det uppstår beteendeproblem bland barnen i skolan menar Bo att situationen 

ställer för höga krav på eleven. Hur tänker du angående detta? 

 Många konflikter uppstår på rasterna. Hur hade vi vuxna/pedagoger kunnat arbeta 

förebyggande för att undvika att konflikter uppstår? 

 Vad tänker du kring uttalandet ”att inga barn under 15 år lär sig av misslyckanden”?  

 Hur brukar du bemöta barn i affekt? Kroppen, rösten och vad du säger. Kommer du 

att göra några ändringar i ditt bemötande efter att ha läst boken? 

 Man blir ledare när någon följer. Hur tycker du att en god ledare bör vara? Hur 

arbetar du för att vara en god ledare? Ge gärna några konkreta strategier. 

 Vilka spår kommer denna bok att lämna hos dig efter att ha läst och diskuterat den? 
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