
KONFLIKTER I SKOLAN tillhör vardagen och är, om de 

hanteras konstruktivt, egentligen inget problem i sig. Många lärare 

uppger dock att de under sina studier inte fått någon egentlig 

utbildning i konflikthantering. Och även om kunskaper och metoder 

finns så hamnar skolpersonal och ledning stundtals i situationer där 

de ordinarie insatserna inte räcker till för att komma till rätta med en 

besvärlig klass eller elev. Som en extern insats kan vi bistå med 

extra kompetens och upprätta ett åtgärdsprogram för den aktuella situationen. 

Skräddarsydda insatser på grupp eller/och individnivå, med kompletterande handledning., i det 

akuta läget men även som del i ett preventivt arbete gällande implementerade av handlingplaner. 

-  VÅRA TJÄNSTER  - 
 

 Skräddarsydda sociala åtgärdsprogram för problemtyngda 
klasser och elevgrupper. eller övergripande temadagar. 
 

 Renodlade ART (Aggression Replacement Traning) grupper. 
 

 Enskilda elevsamtal utifrån MI (motiverande samtal) och KBT  
samt ART på individnivån. 
 

 Fortbildning, studiedagar och föreläsningar utifrån målgrupp 
och behov. ”Konflikthantering i skolan - teori och praktik”, ”Att arbeta 
med uttåtagerande barn utifrån en neuropsykiatriskt perspektiv” eller 
”Motiverande Samtal i skolan”...samt temaburna föräldramöten. 
 

 Personalhandledning av arbetslag med vägledning i konkreta 
kommunikations- och konflikthanteringsverktyg. 

F O R T B I L D N I N G  &  
Å T G Ä R D S P R O G R A M   

FÖR SKOLAN 

 ...skräddarsydda sociala åtgärdsprogram för problemtyngda klasser 

och elevgrupper., eller övergripande temadagar. 

...eller renodlade ART (Aggression Replacement Traning) grupper. 

...motiverande samtal (MI), KBT och ART på individnivån. 

...personalfortbildning utifrån målgrupp och behov. ”Konflikthantering 

i skolan - teori och praktik”, ”Att arbeta med uttåtagerande ungdar utifrån en 

neuropsykiatriskt perspektiv” eller ”Motiverande Samtal i skolan”...mm. 

 ...personalhandledning av arbetslag med vägledning i konkreta 

kommunikations- och konflikthanteringsverktyg. 

Högberg & Rydälv 
Konsult HB, är ett 
företag som arbetar 

med behandling, 
fortbildning och 

handledning inom 
området för konflikt-
hantering och KBT. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Info och referenser. 
 

Vilka…? 
Michael Högberg är KBT-terapeut,  

konflikthanteringskonsult och COPE-ledare med 

mångårig erfarenhet av konflikthanteirngsarbete och 

åtgärdsprogram inom skolan såväl som i 

socialförvaltningens öppenvården. Har tidigare undervisat 

i Pedagogik på Malmö- samt Kristianstad Högskola. 

Michael Arvidsson är behandlingsterapeut och 

utbildad ART-instruktör med mångårig erfarenhet 

från en handfull behandlingshem, däribland Råby. 

Michael har även arbetat med sociala åtgärdsprogram 

på en rad grundskolor runt om i södra Sverige.  
 

Se övriga medarbetare här 

-  KONTAKTA OSS  - 
 

Tel:  0707 757650    Mail:  info@hogberg.org 
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