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Vad är Höjaspelet?

• Klassrumsprogram i spelform

• Utvecklat i USA som 
Good Behavior Game 

• På Höjaskolan sedan 2016



Hur spelar man?



Hur spelar man?



Förändringen

ignorera regelbrytande beteende 

ge beröm för önskvärt beteende 

positiv förstärkning

+

=



Vad säger forskningen?

Effekter på kort sikt

• Ökning av uppgiftsorienterat arbete

• Minskning av regelbrytande beteende

• Bättre studiero 

• Positivt klassrumsklimat



Långsiktiga resultat

Signifikant lägre siffror gällande:

• Skadligt bruk av alkohol och narkotika

• Regelbundet tobaksnyttjande

• Antisocial personlighetsstörning 

(ASPD)

• Kriminalitet

• Våldsbrott 

• Självmordstankar 



Pilotstudie visar att Höjaspelet

• Ger ökad arbetsro i klassrummet

• Leder till färre regelbrytande beteende

• Upplevs som ett konkret redskap av lärarna

• Möjliggör bättre samarbete mellan eleverna



Vad säger barnen?

”Det är skönt för det blir lugnt i klassen”

”Det är bra för vi kan koncentrera oss 

bättre”

”Vi lär oss att samarbeta bättre 

och hjälpa varandra”



94 % 
av barnen som spelat vill att andra barn i Malmö 

ska lära sig Höjaspelet



”Ett verktyg för att skapa struktur och 
arbetsro”

”Eleverna är vänligare mot varandra”

”Elevernas samarbetsförmåga har ökat”

”Eleverna har blivit bättre på att fokusera”

Vad tycker lärarna?



”Det skapar en trygghet och struktur 
för 
elever och lärare”

”...berömmet som läraren ger 
återspeglas 
hos eleverna”

Vad tycker rektor?



”Jag har bara positiva tankar om 

Höjaspelet... Det kommer gynna 

barnen 

både nu och i det långa loppet”

”Vårt barn har från första dagen talat 

otroligt gott om spelet och hur de som 

grupp samarbetar...”

Vad tycker föräldrarna?



Birgitta Månsson • Mats Glans 

Ulf Ljungberg • Thomas Bull • Therése Blunck • Jimmy 
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