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ABSTRACT 
 

The purpose of the study bases upon investigating if students’ behavior changes with help of 

an ART component called token economy where rewards, feedback and rules are present. 

Focus lies on being able to see the eventual development and change in the individual student 

and group which are displayed in the classroom after the application of these components. 

The method, which is the foundation for the study, starts as an observational 10 week study, 

which has even been connected to interviews with a colleague and the nine pupils who were 

part of the study. The result unanimously shows that token economy contributes towards 

positive changes in the classroom for both teacher and student. The result also shows a 

development and change in the individual student and group in the classroom. Everyone was 

in agreement that clear rules were positive and the observation showed that changes occurred 

on all points. The interviews show a clear unanimity of the positive effects, where the 

overwhelming majority experienced that they felt more liked, had no urge to cause trouble 

and that feedback was important to be able to achieve the desired behavior the study rested 

on.   
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1 INLEDNING 

Under hösttermin 2008 har jag haft förmånen att undervisa årskurserna 6-9 i SV a
1
 och SO. 

Skolan går under namnet hela världens skola, där mängder av kulturer möts i en underbar 

blandning. I korridoren möter jag dagligen leende, skratt och vänliga hälsningar. Skola har en 

sammansvetsad lärarkår med en rektor där ett tydligt ledarskap genomsyrar skolan.  

 

Under terminen mötte jag trots detta av olika problem i skolan där eleverna av olika 

anledningar störde lektionerna. Detta var barn utan diagnoser och därmed inte lika självklara 

att erbjudas specialpedagogisk undervisning. Flertalet av eleverna var utåtagerande och med 

ett språk som var oacceptabelt och störande på lektionerna. Med min utbildning i 

interkulturell pedagogik och integration, vilket jag läst som valbar kurs i Kalmar och 

information från skolans ledning där jag undervisade, var jag ytterst medveten om att 

svordomar är kulturella och att våra utryck skiljer sig från varandra. Trots detta var det som 

kom att besvära mig mest under terminen, de ständigt återkommande tillropen på lektionerna: 

Jag ska våldta din morsa! 

 

Mina funderingar över förutsättningarna för dessa elever vad beträffar trygghet och lust att 

lära, tog mer och mer av min tid. Hur kan barn med denna typ av socioemotionella problem 

tillgodose sig kunskap och känna ett värde som människor? Finns där metoder att tillgå för 

mig som lärare? 

 

Utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv anses ett beteende vara en reaktion och många 

gånger en respons på den omgivning man befinner sig i. Utifrån kognitiv beteende terapi
2
 

menar man att beteende till största delen är inlärt och utåtagerande beteende kan vara tecken 

på inre konflikter. Detta skapar i förlängningen ett utanförskap och framkallar oftast fler 

oönskade beteenden hos individen. Eresund & Wrangsjö (2008) menar att dessa barn oftast är 

i stort behov av feedback och träning i sociala och kognitiva
3
 förmågor för att hantera sina 

beteenden och känslor (Eresund & Wrangsjö, 2008 s.51). Grunden till frågeställningen i 

arbetet föddes utifrån detta perspektiv och mina funderingar om det är möjligt att skapa ett 

klassrum med en inlärningsmiljö som kan möta dessa barn ställdes på sin spets.  I konflikter 

med barn och ungdomar i ett klassrum, är det lätt att förlora den vuxna position vi bör ha som 

lärare, där vi antingen hamnar på barnets nivå eller blir alltför auktoritära. Det är inte lätt att 

veta när man ska vara vänligt ståndaktig eller höja rösten utan att förlora ansiktet inför eleven 

(Eresund & Wrangsjö 2008 s. 86).  

 

Under min lärarutbildning i Kalmar har mitt sökande efter metoder och verktyg för att möta 

olika problem i skolan lett mig till att samtidigt med min lärarutbildning utbilda mig parallellt 

i KBT
4
, ART

5
 och NVC

6
.  

                                                 
1
 Svenska för invandrare 

2
 Metod som arbetar med att förändra negativa tankar som leder till oönskade beteende såsom tvång, fobier, 

ångest och socioemotionella problem. 
3
 Kognitiv= tanke  

4
 Kognitiv Beteende Terapi 

5
 Aggressive Replacement Training, utbildning för barn med behov av social färdighetsträning, ilskekontroll och 

moralträning.  
6
 NonViolentCommunikation  medlarutbildning  



4 

 

 Mitt första möte med ART skedde på Kristianstad högskola i kursen konflikthantering och 

mobbing. Vi elever fick förmånen att ta del av en föreläsning där ansvarig lärare från 

UngART skolan i Malmö föreläste. Föreläsningen var intressant och det som fick min 

nyfikenhet att växa var den tonårstjejen som deltog. Hennes berättelse var kraftfull och 

berörde mitt innersta. Hon beskrev skolan arbetssätt och hur det inledningsvis varit otroligt 

strukturerat och hårt. Hon uttryckte betydelsen av regler, då det i hennes hem inte existerade 

några regler. Hon berättade vidare om belöningar och bekräftelse och att UngaArt skolan 

äntligen gett henne ett människovärde.   

 

Jag beslutade mig för att undersöka utbildningen i Malmö, och fick slutligen besöka skolan 

och rektorn där en antal kritiska frågor ställdes.  Min osäkerhet över de behavioristiska 

metoderna kopplade till kognitiv behaviorism upplevde jag inledningsvis som fyrkantiga och 

med en stark styrning från lärarna på skolan. Min rädsla hade sin grund i att jag under tre år 

på 1980-talet varit djup engagerad i Scientologerna, vilket gett mig stora erfarenheter i 

gruppdynamiken styrkor, men även vilka stora faror detta innebär. 

 

 Slutligen ledde all samlad information till att jag året efter utbildade mig till ART-tränare och 

efter avslutad kurs utbildade jag mig även ett år i KBT, parallellt med lärarutbildningen. Detta 

gav mig slutligen den ”verktygslåda” jag saknat för att möta skolans olika problem med unika 

metoder och verktyg på ett professionellt sätt. 

 

Mina funderingar hur jag skulle gå till väga på skolan där jag arbetade, för att skapa 

förändringar hos dessa barn med utåtagerande beteende och oacceptabelt språk, tog slutligen 

sin utgångspunkt i min kunskap om teckenekonomi
7
 som är en del av ART träningen. Jag 

beslutade mig slutligen för att införa metoden i undervisningen och mitt klassrum. Grunden 

vilar på att ge feedback och belöningar på de önskvärda beteenden som uppvisades i 

klassrummet.  Detta kom för mig att bli starten på en observationsstudie där regler och 

belöningar implementerades. Under tio veckor kom detta att ligga till grund för min uppsats.  

 

Utgångspunkten i arbetet vilar på värdegrunden och de demokratiska och humanistiska värden 

skolan ska representera. Enligt Lpo94
8
 vilar ett enormt stort ansvar på skolan. Vårt uppdrag 

innehåller både utmaningar och möjligheter där vi lärare tyvärr allt för ofta inte har tid att vara 

de vuxna som krävs. Istället tvingas eleverna vända sig till kompisar med de frågor och 

problem som upptar deras liv. Barn och ungdomar är i och med detta i hög grad utelämnade åt 

sig själva och kanske är det anledningen till att skolan erhållit en större roll och uppgift vad 

beträffar socialisationsprocessen (Orlenius 2001 s. 204). En del av vårt uppdrag i skolan är att 

erbjuda eleverna en möjlighet att utvecklas till demokratiska och socialt medvetna 

samhällsmedborgare (Vernersson 2006 s. 28). Skolan har alltid varit fostrande, även om 

många idag anser att skolan förr enbart kunde ägna sig åt kunskapsförmedling, men uppdraget 

då som nu har varit att uppfostra den växande generationen till goda individer (Gustafsson 

2004 s. 61). De grundläggande förutsättningar som krävs för att barn ska växa och utvecklas 

sker endast om barnet får känna tillit, förtroende och kärlek i relationer tillsammans med den 

omgivning de befinner sig i (Orlenius 2001 s. 210). Detta innebär att det enskilda barnets 

betydelse aldrig ska tillåtas att förlora sitt värde i skolan eller någon annanstans (Gustafsson 

                                                 
7
 Belöningssystem som används inom socialtjänsten och kriminalvården. 

8
 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. 
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2004 s. 241). Ett barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda, såsom trygghet, 

gemenskap, tillgivenhet och uppskattning har i förlängningen svårare att reparera skadan 

längre fram i livet. Barn har, liksom vuxna, lika stort behov av att mötas av kärlek och respekt 

(Hindberg 2007 s. 23). Vårt läraryrke har sin bas i relationer och vi har en uppgift att utveckla 

denna gemenskap, för att på så sätt lära eleven att förstå sig själv, sin värld och sin 

omgivning. Därmed kommer det mänskliga mötet vara det centrala för oss alla som 

undervisar och möjligtvis är det detta som gör läraryrket till ett av de mest komplexa yrkena 

(Kernell 2006 s. 15). 
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2 SYFTE 

Huvudsyftet i arbetet utgår från är att undersöka om elevers beteende förändras med hjälp en 

av ART- träningens delar vid namn teckenekonomi där belöningar, feedback och regler ingår. 

Fokus vilar på att synliggöra den eventuella utveckling och förändring hos den enskilde 

eleven och gruppen som uppvisas i klassrummet efter införande av dessa komponenter. 

Arbetets observationer och intervjuernas strävan är att undersöka elevers och lärarens syn på 

användandet av teckenekonomi i klassrummet. En del av arbetets ansats är att söka efter 

svaret ”hur mycket” och ”hur ofta” på de beteende som valts ut i klassrummet förekommer. 

Frågeställningarna som kom att utgöra grunden för arbetets observationsstudie och intervjuer 

lyder följande:  

 Hur ser elever och lärare på införandet av teckenekonomi i klassrummet? 

 Hur upplever elever och lärare klassrumsklimatet innan teckenekonomi introducerades 

i klassrummet? 

 Vilka eventuella förändringar upplevde elever och lärare att teckenekonomin bidrog 

till?  
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3 TEORETISK RAM 

Den teoretiska utgångspunkten i arbetet utgår från KBT som sedan 1980-talet tillsammans 

med beteendeterapi och den kognitiva terapin länkats samman. Beteende terapin 

sammansmälte med den kognitiva modellen under 1980-talet (Kåver 2007 s. 33). Den 

förvirring som idag råder kring begreppen kognitiv terapi och kognitiv beteende terapi kan 

lättast förklaras utifrån ett samlingsbegrepp, ett ”paraply” där en uppsättning teorier och 

tekniker samlats. De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar med 

varandra (a.a.). Med anledning av detta berör teoridelen de delar som tillsammans bildar 

metoden ART och den teckenekonomi som ligger till grund för arbetet. Basen i arbetet utgår 

från behaviorismen och den kognitiva behaviorismens inlärningsteori. Inledningsvis 

presenteras behaviorismen och dess syn på inlärning, betingning och hur förändring av icke 

önskvärda beteenden.  

3.1 Behaviorismen 

Hwang & Nilsson (2006) skriver att den ryske mannen Pavlov under 1800-talet ägnade sig åt 

klassisk betingning.  Han studerade förhållandet mellan stimuli och respons på bland annat 

hundar och deras salivavsöndring
9
 (a.a. s. 30). Vi kan med anledning av detta föreställa oss att 

när hunden etablerat ett samband mellan mat och person, kommer den senare att betingas till 

att reagera när dörren öppnas och så vidare, för att till slutligen bilda en utdragen kedja med 

olika betingade reflexer. Detta blev enligt behaviorismen nyckeln till människors lärande och 

en förståelse hur vi förändras som ett resultat av våra erfarenheter (a.a. s. 30). 

Upphovsmannen till det behavioristiska synsättet var den amerikanska psykologen Watson 

(1878-1958).  Maltén (1997) menar att Watson utgick från att miljön är den som påverkar och 

utvecklar olika beteende och att barns utveckling blir en spegelbild av den omgivning de 

befinner sig i. Behaviorismen betonar styrkan i att belöna och ge respons via förstärkning och 

att detta kan förändra barns icke önskvärda beteende (a.a. s. 115). Det behavioristiska 

synsättet ser det nyfödda barnet som ett oskrivet blad och att omgivningen skapar den 

människa som växer upp (Evenshaug & Hallen 2001 s. 363). Öst (2006) skriver att 

behaviorismen ger fullt stöd åt att beteendeförstärkning är den rätta vägen för inlärning av 

beteenden. Inlärningsperspektivet genomsyrar hela det behavioristiska synsättet då de anser 

att alla beteende har en funktion som kontrollerar och avgör om vi fortsätter med beteendet 

(a.a. s. 17). Vad Öst (2006) vidare beskriver är att relationerna mellan människor är 

komplicerade och att de avsiktligt kan motsätta sig att bli kontrollerade. Belöning anser 

behaviorismen trots detta vara det som stärker självkänslan bäst, vilket underlättar för barnet 

att följa regler vilket skapar en bättre kontroll över de egna känslorna (a.a. s. 14). 

 

 På 1950-talet introducerade en man vid namn Skinner teorier om att all undervisning och 

mänskligt beteende kunde kontrolleras via förstärknings- och bestraffningsmetoder.  En lugn 

lärare som talar med lugn röst, menade Skinner avspeglade sig direkt i klassen. Om läraren 

däremot lätt förlorade humöret och inte kunde organisera aktiviteterna i klassrummet tenderar 

detta att skapa ett oroligt klassrum (Hwang & Nilsson 2006 s. 32). Bjurwill (1998) skriver att 

Skinner betonade att belöningar för en elev kan vara betyg och poäng, men även att den kunde 

bestå av kärlek och erkännande. Detta skapade möjligheter att möta livet och vara rustad för 

verkligheten som väntar efter skolans avslut. Detta ansåg Skinner även handlar om det 

                                                 
9
 Går under namnet Pavlovs hundar, 
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demokratiskt värde varje människa har rätt till. Beteenden som inte förstärks menade han 

tenderar till att bli mindre vanliga, för att så småningom helt försvinna (Bjurwill 1998 s. 58). 

 Maltén (1997 s. 114) skriver att 1963 presenterades mer forskning om modellinlärning, vilket 

visade att aggressiva beteende ökade hos såväl vuxna som barn om de såg våldsprogram på 

film och TV.  Behaviorismens utvecklades i riktning mot den beteendelära som idag går under 

namnet beteendevetenskap och behovet av det kognitiva växte fram (Öst 2006 s. 17). Idag ser 

man de mänskliga beteendena som mer komplexa och att det inte endast bygger på 

reflexartade beteende. Det måste finnas en målinriktning och stimuli för att individen ska 

lyckas åstadkomma en positiv förändring (Maltén 1997 s. 116). Den beteendeterapi som idag 

används är enligt Goldstein, Glick & Gibs (2000) en uppsättning av olika tekniker som är 

utvecklade av Skinner, där grundtesen är att beteende kontrolleras av miljön och att 

belöningar och konsekvenser kan förändra icke önskvärda handlingar. Via positiv 

förstärkning och upprepning visar man att störande beteende, aggressivitet eller utåtagerande 

beteende går att minska, för att slutligen ge vika för det ersatta och mer funktionella beteendet 

(a.a. s. 143).   

 

Med anledning av detta handlar nästa avsnitt de nya teorierna om individers beteende och den 

betydelsen kognitionens roll har för människor och deras sätt att fungera. 

3.2 Kognitiva behaviorister inlärningsteori 

Öst (2006) menar att idag råder det ingen tvekan om att behaviorismen underskattat 

betydelsen av kognitionens roll för människors sätt att fungera och förändra beteenden. 

Kombinationen av att observera och vara en del av människors beteenden anses idag vara den 

effektivaste metoden vid beteende förändringar (Öst 2006 s. 20). Angelöw & Jonsson (2006) 

skriver att stimulis och yttre händelser påverkar vårt beteende och det kognitiva styr våra 

tankar. Detta kan beskrivas med att människor handlande utifrån inlärningsteorin är en 

växelverkan mellan förstärkning -, stimulis - och den kognitiva delen (a.a. s. 51). Passer & 

Smith (2001) presenterar det som troligtvis spelade en nyckelroll vid utvecklande av den 

kognitiva behaviorismen vilket de anser förenar behaviorism och det kognitiva perspektivet.  

 
Cognitive behaviorism, which propose that learning experience and environment 

influence our expectations and other thoughts, and in turn our thoughts influence 

how we behave (Passer & Smith 2001s. 10). 

 

Kognitivister ser människans psyke eller medvetande som en personlighet och ett schema som 

orsakar de konkreta beteenden vi skapar. Angelöw & Jonsson (2006) skriver om 

inlärningsteoretikernas undersökningar vilka utgår från att människor lär genom att studera 

och observera andra och att beteendet styrs av sociala konsekvenser och händelser. Denna 

inlärningsteori har tagit över synsätt och perspektiv från både de behavioristiska och 

kognitiva delarna. Angelöw & Jonsson (2006) skriver att inlärningsteoretiker menar att vi lär 

genom att observera andras beteenden och att det sker genom två processer. Den första är 

direktinlärning och den andra innebär att vi lär oss med hjälp av feedback eller straff och i 

interaktion med andra (Angelöw & Jonsson 2006 s. 57). Den kognitiva behaviorismen har ett 

stort inflytande på KBT:s synsätt vad beträffar inlärning, där förstärkning kopplat till belöning 

skapar en större chans att beteendet kopieras (a.a. s. 58). Kåver (2007) beskriver att vår 

personlighet formas av vår inlärningshistoria, där även våra biologiska egenskaper delvis 

ligger till grund för vissa av våra beteenden. Inom KBT anser man att inlärningen spelar en 
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betydande roll för hur personligheten utformas och utvecklas och hur vi fungera tillsammans 

med andra människor (a.a. s. 52). Vid inlärning beskriver Kåver (2007) de tre olika 

inlärningsproblem som påverkar vår inlärning på följande sätt: 

 

 Bristfällig eller total avsaknad av inlärning. Beteendet saknas helt. 

 Felaktig inlärning som lett till dysfunktionella beteenden. Skadliga beteenden eller 

icke fungerande beteende används där skadliga konsekvenser på lång sikt blir 

resultatet. 

 Blockering av redan befintlig kunskap och befintliga färdigheter. Starka känslor 

blockerar och hindrar individen från att använda sina färdigheter. 

Kåver (2007) beskriver vidare att inlärning sker via olika kanaler som benämns på följande 

sätt: 

 

 Modellinlärning/observationsinlärning. Vi ser någon utföra en handling för att sedan 

härma den. 

 Instruktioner muntlig eller skriftlig vägledning. 

 Direkta upplevelser, att pröva sig fram i tankar, känslor och handling. 

Det vanligaste sättet att lära sig är oftast en kombination av dessa punkter (Kåver 2007 s. 54). 

Enligt inlärningsteorin är våra beteenden mer än det vi kan observera, utan även det vi tänker 

och känner och hur vår kropp reagerar vid olika tillfällen. Tankar och känslor är inte synliga 

för andra, så länge det inte visar sig i hur vi beter oss inför andra. Inom KBT och dess 

inlärningsteori betraktas tankar och känslor som ett inre beteende vilket går att beskriva med 

hjälp av ord och bilder (a.a.) Däremot är en bedömning av beteendets funktionalitet en stor 

betydelse för om beteendena kvartsår. I inlärningsteorin kopplar man detta till tre delar som 

beskrivs på följande sätt: 

 

 Stimuli är något som aktiverar våra sinnen såsom ljud, lukt, beröring, rörelse och 

smak  

 Respons inte är viljestyrd och utlöser av stimuli och då oftast som en reflex, 

reaktionen är nästan alltid automatisk. 

 Konsekvensen som blir resultatet av vad stimuli och respons skapat, vilket kan vara 

kopplat till både positiva och negativa beteende såsom äta, dricka, ha sex m.m. 

Detta biologiska stimulus- och reaktionssystem är nödvändig för människors överlevnad, då 

det både är kopplat till fara och vår överlevnad (Kåver 2007 s. 60). Människors tillvaro är 

komplicerad och styrs av lagar, regler och traditioner för att underlätta i det sociala samspelet 

med andra. Kåver (2007) menar att en stor del av vår tillvaro styrs av regler som alla är 

inlärda. Vi lär oss att följa regler om det är belönande för oss att göra det. Uteblir däremot 

belöningen eller om vi till och med blir bestraffade för att vi följer regeln, slutar vi att göra 

det. Kåver (2007) vill med detta förklara att följa regler är ett operant beteenden, vilket 

innebär att operanter är de beteenden som ”opererar” och påverkar omgivningen och leder till 

någon form av konsekvens. Operant inlärning kallas även för instrumentell inlärning därför att 

de beteenden vi införskaffar oss blir ett instrument för att förändra något och uppnå det som är 

önskvärt (a.a. s.67). Sannolikheten att vi fortsätter med beteendet vi lärt oss, ökar om vi 

erhåller en positiv konsekvens omedelbart efteråt. Därför går denna inlärning under namnet 
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motivationsinlärning, vilket är starkt kopplat till ART:s träning av beteenden kopplat till 

teckenekonomi. Kåver (2007) menar att i arbetet med beteendeförändringar är försträkning 

det som ökar sannolikheten för att ett oönskat beteende ska upphöra.  Beteende kan variera 

från individ till individ och vara kopplat till lugn och ro, respekt, gemenskap, pengar eller en 

chokladkaka (a.a. s. 68). Uppmuntran och beröm, kärlek och belöning gör oss avslappnade 

och därmed lättare att integreras tillsammans med andra. Vad som däremot visat sig tydligt är 

att kritik minskar inlärningsförmågan (a.a. s. 69). Avslutningsvis nämner Kåver (2007) att den 

byggsten i inlärningsteorin som är kopplat till beteendeterapin är ett kraftfullt hjälpmedel för 

att skapa de förutsättningar som krävs för att förändra individers beteende och i vissa fall den 

omgivande miljö, då man oftast arbeta med båda (Kåver 2007 s. 83). 
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4 BAKGRUND 

Utgångspunkten i arbetet och de frågeställningar som slutligen tog form vilar på Skolverkets 

styrdokument Lpo94 där kravet att möta varje elev beskrivs på följande sätt: 

 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att 

skapa de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 

även skolan har en viktig roll i det avseendet. Varje elev har rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1997/98:94 

090402). 

 

Arbetet kommer att ta fasta på skolans uppdrag, vilka handlar om att leverera ett 

ämnesinnehåll och att lära eleverna att anpassa sig till livets villkor och de förutsättningar som 

gäller för mänsklig gemenskap (Orlenius 2001 s. 130). Persson (2008) beskriver mycket av 

den problematik skolan står inför idag, att möta alla elevers behov och bristen på resurser. 

Detta representerar många skolor runt om i landet, vilket rapporter från Skolverket synliggör 

då kommunaliseringen ägde rum under 1990-talet. Skolverket redovisade 1998 att skolor 

dragit ner 30 procent av sina extra resurser för barn med behov av särskilt stöd. Detta har 

resulterat i att antalet anmälningar till Skolverket om bristande stöd till dessa elever har ökat 

(Persson 2008 s. 19).  I den nationella kvalitetsgranskningen 1998 skriver Skolverket 

följande: 

 
Bedömningar av hur många elever som är i behov av stöd har inte gjorts 

systematiskt, men skolorna har ofta spontant uppgivit siffror som ligger mellan 10 

och 40 procent. Några invandrartäta områden menar att så många som 75 procent 

eller att alla elever är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 1998:64). 

 

 På samma sätt beskriver Persson (2008) att skolans ansvar vilar på att identifiera och 

uppmärksamma de elever som har svårigheter i skolarbetet: 

 
Alla som arbetar inom skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd (Persson 2008 s. 21). 

 

Självförtroende, självkänsla och motivation är grunden för allt lärande och att ge elever med 

behov av stöd en positiv uppmärksamhet, är en viktig del i deras sociala utveckling. De 

behöver tydliga spelregler för hur de ska bete sig och vad som förväntas av dem, i den 

klassrumsmiljö de befinner sig i (Vernersson 2002 s. 27). Gustafson (2004) skriver att 

människovärdet är fullkomligt och inte går att värdera och detta är en bärande tanke även 

inom FN. Tyvärr anser många att lika värde betyder att alla barn ska behandlas lika vilket 

beklagligt nog är en missuppfattning, eftersom barn är olika måste vi behandla dem utifrån 

deras olikheter om vi ska garantera dem de rättigheter de är värda (Gustafsson 2004 s. 237).  

 

För att ge läsaren en inblick i hur teckenekonomi och bekräftelse fungerar, redovisas i 

bakgrunden KBT och ART och hur dessa metoder och redskap används för att hjälpa 

individer med bland annat utåtagerande beteende. Att förändra dessa beteenden är ART och 
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KBT överrens om att det finna stora möjligheter till med hjälp av teckenekonomi där 

feedback och regler ingår (Wadström 2004 s. 65).  

4.1 KBT – Kognitiv Beteende Terapi 

Förgrundsgestalt till KBT heter Aaron T. Beck som la grunden för den kognitiva 

revolutionen. Kåver (2007) förklarar att KBT handlar om hur tankar är kopplade till våra 

beteende som skapar och påverkar den omgivning vi befinner oss i, lika mycket som beteende 

skapas och påverkas av den. KBT skiljer mellan beteenden och delar upp dem i följande: 

 

 Motoriska beteenden yttre och synliga. 

 Tankar och kognitiva beteenden, vilka är inre, dolda och osynliga. 

 Autonoma beteenden, dessa pågår ständigt i våra kroppar, något vi inte kan kontrollera 

viljemässigt (Wadström 2004 s. 20). 

 I KBT förklaras människans beteende med att det styrs av de konsekvenser vi får av vårt 

handlande. Dessa konsekvenser skapar i förlängningen de olika handlingssätt vi till sist 

erhåller. Själva kärnan i KBT är att förändra inlärda beteende och invanda mönster hos 

individen till mer önskvärda. Vidare anses individen som föränderlig och med stora 

möjligheter att omskapa de beteende som hindrar och påverkar livet (Kåver 2007 s. 11–14). 

Wadström (2004) skriver att KBT idag anses som en av den mest väl fungerande metoden för 

att förändra icke önskvärda beteende, ilska och ångest. Tillvägagångssättet används idag både 

inom kriminalvården, socialtjänsten, psykologisk verksamhet och på senare år även inom 

skolan. Socialstyrelsen skriver följande i pressmeddelandet 2009-03-04: 

 

Depression och ångest bör behandlas med KBT. Vid depression och ångest bör 

hälso- och sjukvården i många fall ge psykologisk behandling och framförallt 

kognitiv beteendeterapi. Det framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

depressionssjukdom och ångestsyndrom. KBT ger lika bra resultat som läkemedel 

både när det gäller individens symtom och möjligheterna att fungera på samma sätt 

som innan personen blev sjuk. Till skillnad mot läkemedelsbehandling ger KBT-

behandling inte heller några biverkningar. Även om det ser olika ut i landet finns 

idag inte tillräckligt med KBT-utbildad personal inom primärvården och psykiatrin. 

För att kunna följa riktlinjerna behövs det därför en stor och långsiktig satsning 

inom regioner och landsting för att patienterna ska kunna erbjudas de behandlingar 

som Socialstyrelsen rekommenderar (socialstyrelsen.se). 

 

I KBT menar man att problem är kontextuella och uppstår i den omgivning man befinner sig i. 

Vid behandlingen av individen söker man efter vad som startade beteendet, orsakerna och vad 

konsekvenserna blir av det. När man finner detta finns det möjligheter att påverka och 

förändra det oönskade beteende (Wadström 2004 s. 12). 

 

 Målet i KBT är att skapa de förutsättningar som krävs för att en individ ska fungera i olika 

sociala sammanhang. Detta sker genom att uppmärksamma beteende och förstärka och 

bekräfta det som är bra och fungerar för individen. Det är viktigt att betona att ett beteende 

endast är ett problem först när det påverkar och hindrar personen från att leva det liv som han 

eller hon vill leva (Kåver 2007 s. 82). Runt 1980-talet utvecklades ännu en del av KBT till det 

som idag går under namnet ART, Agrressive Replacement Training. Att synliggöra ART och 
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deras metoder i bemötandet av utåtagerande beteenden är en del av bakgrundkapitlet, som 

ligger till grund för observationen och de förändringar som infördes i klassrummet.  

4.2 ART – Aggressive Replacement Training 

UngArt (2006) anser att det saknas resurser, metoder och strategier för att möta individer som 

är på väg ut i olika sidospår i skolan. ART erbjuder ett tillvägagångssätt för hur dessa 

”problemungdomar” fångas upp och kan hjälpas på bästa sätt. Avsaknaden av en gemensam 

ståndpunkt i skolan anser UngArt (2006) oftast skapar en svårhanterlig situation för den 

enskilde läraren, som dagligen konfronteras med ungdomar med olika problem (a.a. s. 48). 

ART är en multimodal
10

 metod som erbjuder ungdomar med problem, sociala alternativ och 

en möjlighet till förändring. ART startade 1987 i USA och har sedan dess använts i många 

sammanhang där förekomsten av sociala färdighetsbrister och utåtagerande ungdomar finns. 

ART är idag en av de få empiriskt prövade behandlingsmetoder som sprids snabbast över 

Sverige och målet med metoden är att konkurrera ut destruktiva beteenden. De metoder som 

för närvarande används på ett flertal skolor är i dagsläget KOMET
11

 och SET
12

. SET går ofta 

under namnet livskunskap och ingår som obligatoriskt lektion på skolor runt om i landet.  

Forskningen visar att ART är en lovande metod och komponenterna som ingår i ART är 

väldokumenterade och har överensstämmande stöd var för sig (stat-inst.se).  Evidensstyrkan 

och granskningen av metoden beräknas preliminärt vara klart i september 2009 av 

socialstyrelsen (socialstyrelsen.se). Däremot har spridningen till skolans värld etablerat sig i 

Norge, där flera förskolor och daghem implementerat ART i sitt dagliga arbete. Idag är Norge 

det enda landet i Europa som erbjuder studenter att studera ART på högskolenivå. I Norge är 

ART en godkänd metod för att förebygga och behandla beteendeproblem på behandlingshem 

för ungdomar med antisocial problematik. På landets skolor har lärare på flera ställen börjat 

arbeta med ART. 

ART anser att åldern på de individer som ingår i ART gruppen bör vara från 13 år och uppåt, 

för att uppnå bästa resultat. Gruppen bör bestå av sex till åtta personer tillsammans med en 

huvudtränare och en medtränare. ART understryker att det inte är en behandling utan en 

träning för förändring. Grundtanken i ART utgår från att individers beteende grundar sig i 

olika orsaker, både yttre och inre. ART innehåller tre komponenter där man tränar sociala 

färdigheter, ilskekontroll och moraliskt tänkande (Goldstein, Glick & Gibs 2000 s. 47).  Kåver 

(2004) skriver att det krävs 10-15 ART lektioner för att lyckas och att grunden för dessa 

lektioner är teckenekonomi där feedback och belöningar är centralt i alla lektioner för att få 

till stånd den struktur som krävs för ett lyckat resultat. ART:s tre delar tränas parallellt tre 

timmar i veckan, vilket inleds med träning av social färdighetsträning. Färdigheterna består av 

50 olika social färdigheter, som t.ex. att stå emot grupptryck. Detta utförs tillsammans i form 

av olika rollspel, där deltagarna kopplar dessa till verkliga händelser som resulterat i negativa 

följder i livet för dem. Eresund & Wrangsjö (2008) skriver vidare att ilskekontroll handlar om 

att hantera och finna de impulser som styr de aggressiva beteendena. Tanken är att öva sig på 

att bromsa upp, tänka efter och fundera över vilka alternativ man har i en situation där det är 

lätt att ta till verbala eller fysiska handlingar (Eresund & Wrangsjö 2008 s. 227). Slutligen 

tränas moralen kopplat till olika dilemman för att utveckla individens empatiska förmåga. 

                                                 
10

 En metod som arbetar med alla våra sinnen. Individen är aktiv för att på så sätt kunna förändra det som styr de 

beteenden som inte fungerar i det sociala samspelet. 
11

 Ett förebyggande mobbingprogram av Olweius 
12

 Social och emotionell färdighetsträning 
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Ledaren arbetar pedagogiskt och med tydliga och konkreta mål som ligger till grund för 

träningen (Kåver 2004 s. 44). ART understryker att regler i form av bestraffning är 

verkningslöst och endast styr beteendet tillfälligt. Det är alltid förstärkningarna såsom 

bekräftelse som styr beteendet. Regler och förbud bör alltid ersättas av förstärkningsstyrning, 

för att en längre påverkan ska ske (Wadström 2004 s. 146).  ART understryker att det finns 

stöd för att utåtagerande ungdomar i allmänhet saknar mellanmänskliga och sociala 

färdigheter, som tillsammans bildar de beteenden de införskaffar sig. ART använder metoder 

för att möta de svårigheter individer har med att kontrollera sin ilska (Goldstein, Glick & Gibs 

2000 s. 49).  

Det finns lärare som utgår från att vissa elever är oerhört svåra att förändra och att detta måste 

ske med aggressiv gränssättning, högljudda krav och förbud. Det ART och KBT istället 

förespråkar är att feedback, belöningar och tydliga regler, vilket i förlängningen skapar 

levande möten, som möjliggör den största förändringen av elever med olika utåtagerande 

beteende (Kernell 2002 s. 148). Tyvärr fångas oftast dessa ungdomar upp för sent, vilket visar 

sig i att det blir svårare att behandla och förändra dessa beteenden, då utvecklingen av 

antisociala beteende gått så långt att vägen tillbaka ter sig betydligt svårare och andra insatser 

från samhället blir nödvändiga. (UngArt 2006 s. 51). De elever som genomgår ART:s 

lektioner ställs det höga krav på, där disciplin, feedback och belöningar ingår i de olika 

övningarna, för att på så sätt skapa de förändringar som krävs. Enkelt kan man sammanfatta 

metoden med orden; tanke, handling och konsekvens. Våra tankar styr de handlingar vi utför, 

varje handling ger en konsekvens och ART vill visa att det finns alternativ till mer fungerande 

beteende. Träningen kan liknas vid idrottsträning, där alla tränas och utvecklar det de vill och 

behöver (UngArt 2006 s. 23). ART menar att utåtagerande ungdomar löper stor risk att på 

grund av ett antisocialt beteende hamna vid sidan om samhället. Den som misslyckas i skolan 

söker oftast bekräftelse och framgång med andra metoder och då gärna den kriminella banan 

(UngArt 2006 s. 28). Med anledning av detta kommer nästa avsnitt att beskriva vad 

aggression och de olika beteende som är kopplade till detta, och vad som möjligen kan vara 

anledningen till det. 

4.2.1 Forskning och kritik om ART 
 

När det gäller tidigare forskning om vilka effekter ART kan ge erbjuda, finns endast ett fåtal 

studier i vanlig skolmiljö att tillgå. De studier som genomförts är kopplade till olika 

institutionssammanhang i USA och inom skolvärlden finns endast studier från Norge att 

finna. Goldstein (2000) uppvisar ett resultat från USA där ART enligt undersökningen ger en 

tydlig effekt även under en kortare behandlingstid på både tjejer och killar med 

beteendeproblematik. Både färdighetsträning och ilskekontrollträning har uppvisat bra resultat 

i såväl styrka och varaktighet på ungdomsanstalter. Ytterligare undersökningar visar att 

ungdomarna erhöll ett högre resultat vad beträffar förmågan att fungera i samhället, än de 

intagna som inte genomgått ART utbildningens tre delar. Resultaten var även positivt vad 

beträffar hem, vänner och fortsatt laglydighet. Undersökningen saknar däremot resultat i 

varaktigheten över de beteende som införskaffats (Nugent. m.fl. 1999).  

 

Undersökningar som gjorts i skolans värld har sin utgångspunkt i de misslyckanden som sker 

i skolan vid bestraffningar och då oftast den kollektiva bestraffningen av elever. Detta sker 

ofta i form av kvarsittningar och i värsta fall avstängningar. McGinnis (2003) menar att den 
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forskningen som genomförts på ett antal skolor i USA visar att dessa bestraffningar endast ger 

effekt på kort sikt och bakslaget är oftast att eleven kommer efter i skolarbetet. Roth & 

Striepling (2003) har undersökt och studerat elever som erhållit ART under sin skolgång där 

resultaten visat på förbättrade skolprestationer och ökad närvaro (a.a). Norge är ett 

föregångsland beträffande ART och den norska regeringen har gett sitt erkännande medfört 

att metoden införts på flertal ställen. Flera studier bygger på tester som utförts vid ett 30-tal 

åtgärder i skolans värld och som sedan testats och mätts. Resultatet har varit framgångsrikt 

och såväl studieresultat och arbetsmiljö förbättrades avsevärt, enligt rapporten. Lärare i Norge 

ser ART som ett redskap i undervisningen och rapporter visar att ART är ett av de mest 

effektiva redskapen mot mobbning (oasen.com). 

 

Roth & Striepling (2003) anser att ART är en viktig del i arbetet med våldsamma och 

destruktiva elever då de erhåller grundläggande färdigheter som kan hjälpa dem att 

kontrollera sina känslor i sociala relationer. Salmon (2003) har även sett resultat att 

färdigheterna även ökat möjligheterna för eleverna i deras studier och yrken. Elever som 

tränar sociala färdigheter med hjälp av ART lär sig att i pressade situationer hantera detta och 

finna andra alternativ när till exempel en konflikt uppstår (a.a.).  Psykologen Tore Andreassen 

(2003) skriver att större undersökningar kommit fram till att program med multimodala 

metoder som exempelvis ART överlag visar bättre resultat än metoder som endast innehåller 

en metod. Andreassen (2003) skriver vidare att för ungdomarna är det viktigt med både 

träning i sociala färdigheter, ilskekontroll och moralövningar. Vidare beskriver Lardén (2002) 

betydelsen av att ART är ett manualbaserat behandlingsprogram med tydliga instruktioner om 

vad tränaren ska göra och säga under lektionerna. Fördelen är att varje lektion kan genomförs 

på rätt sätt, vilket gör det relativt lätt att verkställa även för den som inte är psykolog, 

psykoterapeut eller liknande.  Nackdel med ART och dess metoder är däremot svårigheten att 

avgöra exakt vad i behandlingen som gett effekt i en given situation och om effekten av 

förändringarna i beteendet är bestående finns inga studier på (Lardén, 2002). Johanesson 

(1997) ger kritik till olika träningsprogram, däribland ART där han menar att tränarna för 

lektionerna tolkar och använder egna kunskaper och uppfattningar av hur träningen ska 

genomföras.  Detta skapar problem med svårigheterna att mäta effekterna av träningen, 

eftersom man inte kan säkerställa om innehållet i varje grupp utförts likadant eller om det är 

tränaren i fråga som påverkat förändringen (Johannesson, 1997).  Johannesson (1997) riktar 

ytterligare kritik mot ART och att metoden är torftig och onyanserad och bygger oftast på 

värdemässiga normativa föreställningar om vad som anses vara ett acceptabelt beteende. 

Samtidigt framställer sig metoderna ofta som värderingsfria (a.a.). Skolläkare Lars Gustafsson 

(2007) är kritisk till ART och anser att metoden innehåller manipulativa tekniker importerade 

direkt från USA. Han anser även att metoden inbjuder vuxna att utöva makt med list. 

Gustafsson (2007) menar vidare att barnets naturliga beteende problemförklaras och att vi 

hamnar i ett diagnossamhälle. Gustavsson anser att det är viktigt att bejaka mångfalden och se 

olikheter som en tillgång istället för en för ett problem och att ”Barn behöver inte tämjas, 

kontrolleras än mindre bekämpas” (slf.se). 

4.3 Aggressivt beteende 

Wadström (2004) beskriver att aggressioner i grunden handlar om svikna förväntningar som 

hindrar individers längtan att uppnå olika mål i livet. Vidare skriver Wadström (2004) att 
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dagens forskning anser att det är kognitiva faktorer
13

  knutna till tänkandet, som styr vår ilska. 

Aggressivitet kan se olika ut, ibland är den verbal och ibland handgriplig då utpräglad 

aggressivitet drivs av sympatikusreaktionen
14

 . Wadström (2004) markerar att forskning 

synliggjort att aggressivitet är det beteende som lättast går att förvärva och att vi är 

förprogrammerade för aggressivt beteende (Wadström 2004 s. 110).  Vad som ytterligare 

visat sig är att aggressiva beteenden ökar genom den sociala miljön eller andra förstärkningar. 

Där har ART inriktat sig på den aggressiva impulsen genom att få individen att känna igen 

sina egna tidiga sympatikusreaktioner vilket gör det lättare att sätta stopp och få hjälp med att 

ersätta det med ett mera önskvärt beteende (a.a. s. 116). 

 

Raundalen (2005) skriver att aggressioner är både inåt- och utåtagerande och har ett 

gemensamt drag; viljan att skada andra och strävan är att det ska göra ont för den som blir 

utsatt (a.a. s.135). Vidare beskrivs aggressivitet som ett inlärt beteende som upprätthålls av 

den omgivning vi befinner oss i. Man har även funnit att barn som blir hårt straffade i skolan 

och hemma ofta uppträder mer aggressivt i skolan (Raundalen 2005 s. 110 - 112). Raundalen 

(2005) menar även att det är ett faktum att barn som utsätts för kränkningar resulterar i en 

svag självkännedom, vilket är aggressionsskapande. Om en individ ständigt blir förbisedd, 

negligerad och illa behandlad, kan det på sikt utlösa aggressivitet, vilken kan vända sig utåt 

eller inåt hos individen. Den press och konkurrens som många elever idag upplever är även 

den en källa till olika former av ilska (a.a. s. 141). Aggressiva beteenden är av olika skäl svåra 

att förändra, då individer lär sig tidigt genom upprepning, att det belönas och ger framgång i 

den egna sociala miljön. Ilska bottnar oftast i missuppfattningar i mänskliga relationer. Idén 

om att aggressionen är ett medfött beteende har visat sig vara en felaktig föreställning och 

Raundalen (2005) menar att forskning synliggjort att det endast är ett inlärt beteende (a.a. s. 

143). Aggressivt beteende är svårt att förändra då det oftast finns ett starkt stöd från 

betydelsefulla människor i den inre kretsen, såsom kompisgäng och familj. Tidigt lär de sig 

att vidmakthålla detta beteende via de personer de omger sig med och löser problem genom 

att använda knytnäven istället för att förhandla eller gå därifrån. Enkelt skulle man kunna säga 

att de inte vet hur de ska göra istället (Goldstein, Glick & Gibs 2000 s. 19).  Johannesson 

(2008)  beskriver att svårigheten med att förändra aggressiva beteende är att inlärningen sker 

tidigt, ofta och grundligt. Den sociala inlärningsteorin som både KBT och ART representerar 

tror på människans kognitiva förmåga och att människan inte är ett hjälplöst offer för inre 

drivkrafter eller miljöns inflytande. I stället menar Johannessen (2008) ses aggressivitet som 

ett samspel mellan beteende, miljö och individens tankar. Aggressivitet är något som oftast 

värderas högt i samhället och ger betydande fördelar för utövaren, vilket i förlängningen gör 

det svårt att inte fortsätta med beteendet. Vad vi däremot inte får glömma är den drivkraft 

aggression är och som står för människans längta och vilja att överleva (a.a. s. 23). Tyvärr har 

samhället och skolan i mötet med olika aggressiva beteenden oftast anslutit sig till kören som 

ständigt ropar: hårdare tag! Därmed menar Raundalen (2005) att vi automatiskt tagit ett 

aggressivt parti och skapat den utstötning detta innebär för barn med aggressiva beteende (a.a. 

s. 225). Hur man kan möta aggression utan hårda tag och istället med hjälp av feedback 

presenteras i nästa avsnitt.  

                                                 
13

 Mentala färdigheter 
14

 Känsla, reaktion i kroppen som oftast är kopplat till rädsla och skapar ett flyktbeteende. 
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4.4 Feedback  

Kåver (2007) menar att det mest effektiva för att få till stånd ett önskvärt beteende är att 

förstärka, och berömma ett beteende. Ett annat ord för förstärkning eller bekräftelse är 

feedback, vilket har en oerhörd kraft att påverka individens beteende (Kåver 2007 s. 98). Att 

få återkoppling från den andre är ett sätt att se om motparten har uppfattat det som gjorts.  På 

detta sätt utvecklas den självbild som är av stor betydelse för ett barns utveckling (Maltén 

1998 s.24). Positiv feedback har en förmåga att synliggöra de resurser individen äger vilket i 

förlängningen skapar ett starkare självförtroende. När självförtroendet stärks känner personen 

sig mer motiverad att göra saker som skapar mening (Öiestedt 2005 s. 110).  Feedback har 

visat sig vara betydligt effektivare än bestraffning, som oftast har en kortvarig verkan och 

istället leder till misstro mot människor över lag (Hwang & Nilsson, 2003 s. 32). Feedback 

ger individen en känsla av att bli sedd av en annan människa vilket är ett behov vi bär med oss 

hela livet och är existentiellt för oss alla. Att ge feedback är att se och erkänna egenskaper hos 

en person och ge honom eller henne en möjlighet att växa som människa (Öiestad 2005 s.13).  

Öiestad (2005) skriver att detta hjälper barnet att känna sig accepterad för den person de är, 

samtidigt som känslan av tillhörighet och gemenskap växer. Det kanske viktigaste av allt är 

att feedback bygger en bra självkänsla och även kunskap om vem man själv är som person. 

Detta menar Öiestad (2005) bidrar till att stärka känslan av tillhörighet och gemenskap och är 

ett användbart sätt att utsläcka dåliga beteende (a.a s. 34). På detta sätt finns det stora 

möjligheter att lärarens feedback bidrar till elevernas utveckling, genom att göra dem 

medvetna om sina styrkor (Öiestad 2005 s. 23). Bekräftelse kan vara allt från en uppskattande 

kommentar, en klapp på ryggen, en blink med ögat och ett leende. Detta har i en skolklass 

visat sig vara en ytterst förebyggande metod. Med hjälp av feedback kan känslan av trygghet 

växa fram hos individen. Denna trygghet möjliggör att olika förmågor får en möjlighet att 

komma till sin rätt och samtidigt ger skolan ett värde åt mångfalden (Öiestad 2005 s. 65). En 

lärare kan visa sin uppskattning genom att ge positiv respons när någon jobbar bra på 

lektionen, sitter stilla på sin stol eller passar tiden genom att ge speciella privilegier, poäng 

eller poletter då detta med all sannolikhet förstärker beteendet (Goldstein, Glick & Gibs 2000 

s. 153). Inom KBT och ART benämns detta som teckenekonomi och är en metod som är ett 

användbart förstärkningssystem för att belöna önskvärda beteende, vilket nästa avsnitt 

beskriver. 

4.5 Teckenekonomi  

UngArt (2006) menar att teckenekonomi kräver ett gott samarbete mellanhuvudtränaren och 

medtränaren för att det ska kunna införas och det används bäst för att förstärka beteende och 

inte prestationer. De regler som sätts upp blir en gemensam spelplan i klassrummet, med 

tydliga konsekvenser för de beteende som inte är önskvärda på lektionerna (a.a. s. 77). 

Wadström (2004) menar att med hjälp av teckenekonomi i klassrummet skapas möjligheter att 

förstärka de beteende man vill gynna och förändra. Teckenekonomi är ett bra sätt att få eleven 

att ”sitta i bänken och försöka arbeta”. En teckenekonomi är ett system där det är möjligt att 

vinna olika ”tecken”. Den som i detta fall sitter i sin bänk och arbetar erhåller den ”valutan” 

man kommit överens om. Wadström (2004) beskriver vidare att utifrån detta kan eleven ”köpa 

sig” det som är överrenskommet mellan eleven och läraren. Det kan vara längre rast, titta på 

film på en lektion, spela spel m.m. Det är upp till läraren och eleverna att gemensamt finna de 

belöningar som de anser vara intressanta (Wadström 2004 s. 237). Genom denna metod blir 

det mer attraktivt att bete sig i enlighet med de förutbestämda reglerna. Wadström (2004) 
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menar att det inte är något hinder att man tillsammans med eleverna utformar reglerna för 

vilka beteende som lönar sig. Fördelen är att eleverna själva kan gå tillbaka och kontrollera 

vad som gäller. Det är viktigt att vara generös i början med utdelningen av den 

överrenskomna valutan för att sedan övergå till en mer glesare belöning (a.a. s. 244).  Många 

menar att ”valutan” endast kan vara attraktiv för yngre barn, men det har visat sig att det 

fungerar i alla åldrar (a.a. s. 239). Vad Wadström (2004) däremot betonar är skillnaden 

mellan muta och förstärkning, där förstärkning handlar om individens egen motivation och 

vad personen själv är redo att göra för att åstadkomma en förändring.  (Wadström 2004 s. 30). 

Teckenekonomins avsikt är att konkurrera ut ett problembeteende, men även en möjlighet att 

visa vad som krävs i klassrummet. Risken med metoden är om läraren hotar med att hålla inne 

”valutan” eller lovar mer belöningar vid större påtryckningar från eleverna, vilket oftast 

mynnar ut i att de inte vill vara med längre (a.a. s.241). Trots detta är dock fördelarna många 

på grund av att dessa barn oftast är ovana vid positiva sociala signaler, bekräftelse, leenden, 

uppmuntran och beröm vilket blir en naturlig del vid införandet av teckenekonomi (a.a. s. 

243). Bjärvall (2007) menar att i förlängningen skapar teckenekonomi de möten som är 

enormt betydelsefulla i klassrummet som framförallt handlar om att vinna elevernas hjärtan, 

vilket är den största framgången som lärare (a.a. s. 71). Denna relation möjliggör slutligen att 

det går att avskaffa det belöningssystem man infört, då det endast ska användas under en 

övergångsperiod tills nya och önskvärda beteende ersatt de gamla (Wadström 2004 s. 242–

244). 

4.5.1 Tidigare forskning och kritik om teckenekonomi  
 

Andreassen (2003) undersökning om teckenekonomins verkan visar att metoden positivt kan 

förändra problembeteenden och att bästa resultat återfanns där andra KBT-tekniker 

kombinerades. Med anledning av detta menar Andreassen (2003) att det med säkerhet inte går 

att uttala sig om vilken del som påverkat resultatet. För att teckenekonomi skall vara effektiv 

och förändra beteenden krävs en stor insats av den som utfärdar belöningarna (a.a.). 

O’Donohue m.fl. (2003) skriver att teckenekonomi inte bör införas allt för lätt då på 

problembeteenden av för svår karaktär, då de oftast kan förändras med enklare medel. 

Författarna är överens om att beteenden i första hand bör förändras genom ett enkelt, naturligt 

och bekvämt bemötande och att teckenekonomi enbart bör användas när tidigare åtgärder 

testats och misslyckats (a.a.). SiS
15

 rapporterar att det endast finns ett fåtal publicerade 

undersökningar om betydelsen av teckenekonomi och de flesta är av gammalt datum. Det som 

undersökts är då endast i institutionsvård för antisociala ungdomar och bara ett fåtal klienter 

och jämförelsegrupper. Vad som framkommit i dessa undersökningar är ofta oklara resultat 

vad beträffar värdet av teckenekonomi(stat-inst.se). 

 

Eisenberger & Judy Cameron (1996) riktar kritik till belöningar för att det i första hand inte 

främjar gruppen utan endast den enskilde individen. Belöningar kopplade till prestationer i 

skolans värld, skapar oftast elever där kreativitet och drivkraft minskar. I förlängningen finns 

ännu en ytterligare aspekt på belöningar och det är känslan av att vara kontrollerad av andra 

(Eisenberger & Cameron 1996 s. 1154).  

 

                                                 
15

 Statens institutionella styrelse 
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The expectation of reward can actually undermine intrinsic motivation and creativity 

of performance. A wide variety of rewards have now been tested, and everything 

from good-player awards to marshmallows produces the expected decrements in 

intrinsic motivation and creativity of performance. For students who initially display 

a high level of interest in a task, an expected reward, makes them much less likely to 

take risks or to approach a task with a playful or experimental attitude (Eisenberger 

& Cameron 1996 s. 1154).  

 

Artikel gör vidare anspråk på att de effekter som oftast uppnås via belöningar är begränsade 

och relativt enkla att uppnå, då belöningar enligt Eisenberg & Cameron (1996) oftast används 

som ett lockbete. Vid ett experiment där två grupper deltog uppmanades eleverna att pussla, 

rita och leka ordlekar.  Den ena gruppen erhöll guldstjärnor, pengar, och godis och den andra 

gruppen mottog inga belöningar alls. Vad som observerades var att gruppen som belönades 

endast utförde uppgiften mekaniskt och på kort tid för att erhålla belöningarna. Den andra 

gruppen uppvisade däremot ett engagemang och intresse av att lösa uppgiften i deras egen 

takt, vilket främjade gruppen, kreativiteten och fantasin (a.a.) Artikeln betonar den fara det 

innebär med belöningar som är individuella och att det oftast stärker individen och inte 

kollektivet. De lyfter istället Rousseau vars pedagogik inspirerade eleverna till nyfikenhet, 

spontanitet och fantasi, vilket uppmuntrar individen att utveckla sina inneboende förmågor 

(a.a.). Eisenberg & Cameron (1996) sammanfattar slutligen artikeln med de svårigheter som 

är kopplade till att upphöra med användandet av belöningar, då detta oftast får motsatt effekt 

på eleverna och att de istället återgår till att vara mindre motiverade av de uppgifter de 

tilldelas. Vad som däremot noterades i experimentet var att verbal feedback ökade elevernas 

lust och vilja att arbeta med uppgiften, däremot visade effekten av de materiella belöningarna 

att engagemanget för uppgifterna minskade. Artikeln vill med detta påvisa att förväntade 

belöningar inte är att föredra, utan istället är det de oväntade och uppmuntrade feedbacken 

som är av störst betydelse i strävan att skapa ett klassrum där lärande sker (Eisenberger & 

Cameron 1996 s. 1157). 
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5 METOD 

Den metod som ligger till grund för arbetet utgår från en observationsstudie under tio veckor, 

som även kopplats till intervjuer av en kollega och de nio elever som ingick i studien. Detta 

för att diskutera och utvärderar de eventuella framsteg som blivit synliga med gruppen med 

hjälp av teckenekonomin som är en del av ART.  

5.1 Val av metod 

Observation 

Observation är en av beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder och kan med fördel 

användas med andra metoder. Observation anses som ett lämpligt sätt att samla viktig 

information om grupper, där man undersöker vad som faktiskt händer och man kan med fördel 

observera grupper som inte kan ge verbala förklaringar och framförallt beteende och känsliga 

frågor som är svåra att fånga i en intervju. Med anledning av att jag som SV a lärare är den 

som observerar vilar observationen på en direkt observation. Detta förutsätter att jag som 

observatör är på plats och i detta fall kommer inga hjälpmedel att användas såsom kamera, 

utan endast mina anteckningar. Min roll som forskare i detta fall är att vara fullständig 

deltagare vilket innebär att jag är medlem i gruppen och att gruppen har vetskap om att ett 

speciellt fenomen undersöks (Einarsson & Hammar Chiriac 2002 s. 26). För att kunna 

genomföra en intervju och observationsstudie krävs att en långvarig och tät relation byggts 

upp mellan parterna, där den stora faran är att man börjar tycka om och förstå de människor 

man möter varje vecka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2007 s. 358).  Detta är 

kopplat till ett stort dilemma, nämligen att en människa aldrig kan närma sig en situation helt 

förutsättningslöst då kontexten styr vårt referenssystem och därmed hela situationen (Lantz 

1993 s. 105). En definition av ordet observation är uppmärksammat iakttagande. Denna form 

av forskning lämpar sig när man vill studera processer och strukturer som kan vara svåra för 

eleverna att klä i ord. Det kan framför allt handla om sådant som för många är självklart och 

inte går att berätta i intervjuer. En observationsstudie bestäms av de frågeställningar som 

ligger till grund för det som valts ut att undersöka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud 2007 s. 344).   Ytterligare ett råd vid en observation är att inte låta den bli 

ogenomtänkt och pågå för lång tid utan någon struktur och tänka på den kvalitet man vill 

uppnå. Det är av stor betydelse att ringa in de problem man vill undersöka, och att skapa ett 

strukturerat schema för att på så sätt kunna urskilja det som är avsikten med arbetet.  

Intervju 

Kravet vid en intervju är detsamma som vid en observation att när tillräckligt mycket data 

framkommit finns där ingen anledning att söka mer information (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud 2007 s. 283). En intervju bygger inte på källkritik, då det inte finns 

”sanna” eller ”falska” svar, istället vilar utmaningen i att via intervjun komma nära 

människors uppfattningar och att fånga deras tankar (a.a. s. 291). Samtalsintervjuer ger goda 

möjligheter att registrera svar som är oväntade, där en av de stora poängen med intervjuerna 

är möjligheten till uppföljning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2007 s. 283). Att 

synliggöra olika företeelser är intervjuns största tillgång och även ur ett teoriprövande syfte.  

Intervjun skapar möjligheter att dra slutsatser om fenomen och för att synliggöra 

sammanhang. Intervjuerna i arbetet har sin utgångspunkt i frågeområdena som var avgränsade 

och kopplade till syftet och den förståelse alla deltagande hade för observationen (Lantz 1993 

s. 60).  
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5.2 Genomförandet  

Tillsammans beslutade eleverna med mig att arbeta med teckenekonomi tio veckor under 

höstterminen. Viktigt att betona är att ART- träningen endast bestod av teckenekonomi och 

inte de tre delar som annars ingår i en tio veckors ART – utbildning där sociala färdigheter, 

ilske kontroll och moraliska dilemman tränas växelvis. Eleverna tillfrågades även om de ville 

delta i den observation och de intervjuer jag önskade genomföra till examensarbetet. 

Ytterligare en person tillkom i mitt arbete, vilket var min kollega som arbetat tio år som lärare 

varav fem år som SV a lärare. Hon valde att strax efter att jag infört mina regler och 

teckenekonomi använda samma system i sitt klassrum. Vad som är viktigt att understryka är 

att hennes observation av eventuella förändringar inte ingick i det resultat som redovisas. 

Kollegan kommentarer är däremot en del av arbetet, och då kopplat till intervjuerna som 

genomfördes efter min observation nått sitt slut.  

 

Reglerna och poängsystemet framtogs gemensamt med mina elever under en lektion och min 

kollega kopierade reglerna till det klassrum hon undervisade i. Det är en stor fördel att 

eleverna själva får vara med och utforma reglerna för vilka beteende som lönar sig och vad 

som ska uppfyllas för att få ”pengarna”, som i detta fall var de överrenskomna belöningarna 

(Wadström 2004 s. 238). De regler eleverna ansåg vara nödvändiga för att få till stånd ett 

samarbete med dem i klassrummet var följande: 

 

 Komma i tid                                                                                                    

 Ta med material                                                                     

 Göra läxan   

 Sluta ”böga ”sig     

 Sluta säga ”jag ska våldta din morsa”                                                                                         

De två sista punkterna är endast kopplade till årskurs åtta med anledning av att dessa elevers 

språkbruk och beteende mot varandra inte överrensstämde med eleverna i årskurs sex.  

Eleverna visade däremot samtliga problem med att följa de ovan överrenskomna reglerna. 

Teckenekonomin infördes och efter en lång diskussion infördes en viss poäng som 

symboliserade ”pengarna” i form av färgade lappar i årskurs sex. Dessa poäng skrevs noga 

upp efter varje lektion och var synliga för eleverna. I årskurs åtta noterades poängen på  

separata anteckningar där varje elevs namn var uppskriven. Förekomsten av de önskvärda 

beteendena var det som resulterade i antalet erhållna poäng som i förlängningen ledde till 

olika belöningar. Belöningarna i årskurs sex delades ut var tredje vecka i form av en 

nyckelring, penna, radergummi eller anteckningsbok om rätt antal poäng uppnåtts. 

Belöningarna i årskurs åtta utdelades efter fem veckor i form av en biobiljett och efter 

ytterligare fem veckor var belöningen en tre rätters middag
16

 hos mig om de uppnått rätt antal 

poäng. Anledningen till att årskurs åtta endast erhöll belöningarna efter fem veckor, var en 

överrenskommelse med mig och gruppen. Det gemensamma för bägge klasserna var att 

poängen delades ut tillsammans med eleverna och mig efter att vi utvärderat lektionen som 

genomförts. ART- lektioner avslutades alltid med KBT:s självskattning som är kopplat till 

                                                 
16

 En tre rättersmiddag hade sin grund i att eleverna inte tidigare besökt ett svenskt hem och tanken var att även 

ur ett genusperspektiv visa min mans delaktighet i vår måltid, då fyra av dem inte hade någon närvarande pappa. 
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sokratiska frågor
17

, där syftet är att utveckla den självreflektion som är den bärande 

byggstenen i KBT (Palmkron Ragnar 2006 s. 92). 

Frågeställningarna är kopplade till följande frågor: 

 

 Vad gjorde du som var bra idag? 

 Vad kunde du gjort annorlunda? 

Dessa sokratiska frågor bildar den del av teckenekonomin där feedback av önskvärda 

beteende ingår. Varje elev får muntligt inför varandra uttrycka de eventuella förändringar de 

upplevt under lektionen. Övriga i gruppen får i anslutning till detta även uttrycka vad de 

upplevt som positivt hos sina klasskamrater under lektionen som varat och ge feedback på 

detta. Följdfrågan på vad som kunde gjorts annorlunda är kopplat till den reflektion som krävs 

för att synliggöra de beteenden under lektionen som eventuellt inte varit önskvärda. Slutligen 

avslutas lektionen med att jag som lärare bekräftar och ger feedback på lektionen som varit.  I 

detta kom det överrenskomna poängsystem att bli ett redskap för att belöna eventuella 

förändringar i elevernas beteende utifrån de överrenskomna reglerna. Konsekvenserna vid 

uteblivna poäng resulterade i förlängningen att de riskerade att inte erhålla den belöning som 

var överrenskommen.  

 

Nedan följer de överrenskomna regler som beslutades, för att sedan koppla detta till poäng för 

att erhålla de överrenskomna belöningarna. Alla reglerna skrevs ner av eleverna på tavlan och 

hänvisades alltid till under lektionstiden. Att sluta ”böga” sig innebär att man lägger sin hand 

precis när vederbörande ska sätta sig på stolen och där efter körs ett finger upp i ändtarmen. 

Att sluta säga ”jag ska våldta din morsa” var kopplat till det kränkande språk som användes 

dagligen mellan eleverna och då endast i årskurs åtta. Påminnelserna av konsekvenser 

framhävdes ofta och det var eleverna själva som ansvarade för reglerna (UngArt 2006 s. 157). 

Dessa regler och poäng kom att bli följande:  

   

 Komma i tid (årskurs 6 & 8) 5p 

 Ta med material (årskurs 6 & 8 )5p                                                                                                

 Göra läxan (årskurs 6 & 8) 10p                                                        

 Sluta ”böga” sig (årskurs 8) 15p                                                                                                   

 Sluta säga ”jag ska våldta din morsa” (årskurs åtta) 10p                                                                                  

 

Efter den tio veckor långa observationen följde därefter en avslutande intervju, där ingen av 

dessa spelades in, utan endast minnesanteckningar fördes. Eleverna som ingått i observationen 

intervjuades två och två om hur de upplevde klassrummet både före och efter att 

teckenekonomin infördes. Vidare intervjuades även min kollega som införde samma system i 

sitt klassrum under samma period. Intervjuerna hjälpte till att skapa en mer begriplig 

helhetsbild, där ett mer tydligt och förklarligt mönster kunde synliggöras (Lantz 1993 s. 33).  

5.3 Urval 

Urvalet i arbetet består av en lärarkollega och nio elever och enbart en skola och under tio 

veckor. Fyra av barnen går i årskurs sex och fem i årskurs åtta. Eleverna i årskurs åtta hade en 

                                                 
17

 Sokrates var den förste kognitive filosofen, vars undervisning utgick från att få sina lärjungar att söka svaren 

inom sig själva. Detta har kommit att kallas för sokratisk frågeteknik. 
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betydligt större problematik då eleverna inte fungerade på vanliga lektioner tillsammans med 

de övriga 22 klasskamraterna, utan undervisades i ett separat klassrum. De störde och 

tillägnade sig inte undervisningen och orsakade irritation i klasrummet och var alla ett ämne 

på elevvårdskonferenser med åtgärdsprogram i flertalet ämnen. Eleverna undervisades av mig 

i årskurs sex vid tre tillfällen i veckan i svenska A, 80 minuter åt gången. Eleverna i årskurs 

åtta undervisades två tillfällen i veckan av mig och då i SO, 60 minuter åt gången.  

5.4 Etiska aspekter 

 Vetenskapsrådet (2002) beskriver de etiska aspekterna och vikten av att informera eleverna 

och vilka villkor som gällde för deras deltagande och att de ingick i en observationsstudie som 

även var kopplat till de intervjuer som genomfördes. De etiska aspekterna vilar på fyra 

huvudkrav, där det första handlar om den information som ska ges till de som ingår i 

undersökningen och vilka villkor som gäller vid deltagandet. Vetenskapsrådet (2002) 

tydliggör att den deltagande skall upplysas om att det är frivilligt att delta och att de kan 

avbryta när de vill.  Denna information gavs till eleverna muntligt i början av observationen 

då jag informerade om min uppsats och även vad titeln på den skulle vara. Detta kallas för 

informationskrav och innebär att jag som observatör och intervjuare ska informera de berörda 

om den aktuella studiens syfte. Önskvärt är även att det resultat som framkommer redovisas 

för de berörda (Vetenskapsrådet 2002 s. 7). Det andra kravet handlar om samtyckeskravet och 

är kopplat till undersökningens karaktär. I detta fall tillfrågades endast eleverna då 

observationen inte innehöll något av etisk eller känslig natur (a.a. s.9). Det tredje kravet 

handlar om rätten att bestämma om hur länge och på vilka villkor personen vill delta. Där bör 

alltid finnas en möjlighet att avbryta utan att detta får några negativa följder för personen i 

fråga. Ingen påverkan från mig som pedagog får ta sådana former att de som ingår i 

observationen inte självständigt kan fatta beslut om att avbryta (a.a.). Slutligen handlar den 

fjärde etiska aspekten om att den som ingår i en undersökning har efter avbrytandet rätt att 

inte utsättas för påverkan av den som utför arbetet (a.a. s.10). Slutligen det sista krav som 

ställs från vetenskapsrådet är det konfidentialitetskrav som är kopplat till offentlighet och 

sekretess. Detta handlar om risken för att individer av misstag kan identifieras. I detta fall är 

det särkilt viktigt om de som undersöks är personen som anses vara svaga, utsatta eller är lätta 

att identifiera (a.a. s.13). Vad som ytterligare bör tilläggas och som är av stor vikt är vad 

Björndal (2005) skriver om det etiska ögat. Detta innebär att jag som forskare och pedagog 

måste förhålla mig till de olika situationer som kan uppstå vid en observation. De kan handla 

om moraliska och etiska principer, där hänsynen till personens bästa ska gå i första hand. 

Detta handlar om den enskildes integritet, den inre zonen av känslor och egenskaper som inte 

är densamme för alla människor. Ju närmare man som observatör närmar sig en annan 

människa, desto mer bör den etiska hänsynen uppmärksammas och vara inlyssnande och 

inkännande mot den person som observeras (Björndal, 2005 s. 142). 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

Alla metoder har problem att brottas med vilket innebär att det inte finns någon helt säker 

metod. I detta fall kom ett problem att bli avsaknaden av tidigare forskning i användandet av 

teckenekonomin i skolans värld att utgöra ett problem. Ytterligare ett problem med arbetet 

kom att bli den språkliga barriären då intervjuerna som genomfördes tillsammans med 

eleverna påverkades av den språkliga kompetens elever med svenska som andra språk oftast 

har. Detta innebär att kunskap består av flera olika ”lager”, där säkerheten med att förstå och 
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uttrycka sig tar tid att lära sig (Ladberg 2007 s. 42). Ett stort antal andraspråkelever upptäcker 

ofta att de inte förstår flertalet av ordens betydelse, vilket i förlängningen skapar ett bristande 

samband och stora svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift (Hultinger & Wallentin 1996 s. 

95). Därför var frågorna enkla och konkreta för att inte skapa några missförstånd.  Därför 

spelades inte intervjusvaren inte in på band, då svaren som erhölls var lätta att anteckna. 

Ytterligare ett metodproblem är det faktum att människor med kortare utbildning oftast har en 

tendens att instämma och hålla med om när de blir intervjuade (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängerud 2007 s. 275). Rollen som observatör är balansgången mellan engagemang och 

distans och att lyckas är till stor del beroende av förmågan att vara medlem i gruppen 

samtidigt som en distans måste hållas. Forskaren blir här en möjlig felkälla, där personliga 

faktorer påverkar den data som samlas in (Einarsson & Hammar Chiriac 2002 s. 28 ). 

Ytterligare en svårighet är att eleverna är medvetna om vilka företeelser som ska undersökas, 

vilket skapar möjligheter till en snedvridning av det resultat som erhålls. Författaren Godwin 

(2002 s. 125) behandlar just detta fenomen och kallar det för participant bias vilket innebär 

att de människor som granskas, mycket väl vet att de ingår i en undersökning med ett 

bakomliggande syfte, vilket oftast försvårar resultatet. Ytterligare ett problem i observationen 

är den förtrogenhet jag har i ämnet, vilket innebär att tidigare kunskap kan tolkas tillsammans 

med de situationer som uppstår. Att utforska själv och vara en del av arbetet, kallas med annat 

ord för aktionsforskning och inom skolsektorn har det blivit ett begrepp som kallas ”teachers 

researchers” och introducerades i skolans värld på 1940-talet. Frågan man ställer sig är om 

läraren verkligen har de kvalifikationer och tid som krävs för att bedriva forskning. I detta 

sammanhang sätter de ordet forska inom citationstecken på grund av att man faktiskt studerar 

sin egen praxis (Björndal 2005 s. 20).  

5.5.1 Validitet 
Validitet innebär mätningens giltighet som anses vara det viktigaste forskningskriteriet och 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att validiteten står för undersökningens kvalitet. Validiteten 

innebär att om en utomstående kan bedöma kvaliteten på en undersökning och att 

undersökningen kan upprepas ifall anledning föreligger. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) 

står en hög undersöknings validitet för avsaknad av systematiska mätfel. Den 

validitetskontroll som genomfördes i arbetets observation innebär att jag som forskare 

diskuterar och utvärderar de framsteg som blivit synliga med gruppen. I denna 

observationsstudie innebar detta de återkommande utvärderingarna efter varje lektion då 

eleverna tilldelades de poäng som var kopplade till de regler som framtagits. Validitet anger 

generaliserbarheten av resultaten i förhållandet till undersökningskontexten och att resultatet 

framkommer med något generellt som gäller mer än de personer som ställt upp i 

undersökningen (a.a. s. 49). Björndal (2005) ställer ytterligare en viktig fråga till den som 

observerar vilket är hur observatörens sociala bakgrund ser ut, könstillhörighet och vilket 

geografiskt ursprung personen har, vilket i förlängningen kan påverka det som observeras. 

Detta i sin tur skapar de problem som är kopplade till att vi aldrig kan möta och undersöka en 

företeelse helt förutsättningslöst och att grunden oftast är personlighetsrelaterad (Lantz 1993 

s. 105).  Esaiasson m.fl. (2007) Beskriver validitet som troligtvis det svåraste och mest 

centrala problemet för samhällsvetenskapen och då oftast inom ramen för observationer. Även 

vårt nuvarande tillstånd påverkar, vilket innebär att emotioner kan förvränga det vi ska 

bedöma (Einarsson & Hammar Chiriac 2002 s. 28).  Vi använder fem sinnen när vi 

observerar, vi hör, ser, känner, luktar och smakar, vilket innebär att ett stort informationskaos 

ska omvandlas till den information vi eftersträvar (Björndal 2005 s. 26). Frågan som ställs är 
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hur vi i realiteten kan veta vad vi ser eller om det inte endast är stämningen i rummet som 

fångas upp. För att skapa ytterligare validitet anser Esaiasson m.fl.(2007) att det är en stor 

tillgång att arbeta tillsammans med ytterligare en observatör, då man tvingas skärpa 

argumenten för sina tolkningar. Ännu ett sätt att öka validiteten är att tänka källkritiskt och 

hur trovärdiga de källor jag arbetar med är. I detta fall förslår Esaiasson m.fl.(2007) att 

intervjuer eller gruppintervjuer är ett bra redskap för att kontrollera de inblandade och hur de 

tolkat situationen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2007 s. 356). Med anledning 

av detta sammanfattades observationen med tre frågor till eleverna och läraren. Björndal 

(2005) skriver att den validitet intervjuerna eftersträvar skapar en möjligheten att upptäcka 

detaljer som annars kan förbises och att man verkligen undersökt det som ska undersökas, 

men även en förståelse för den intervjuades perspektiv. Han beskriver samtalet som det bästa 

sättet att få ta del av den andres tankar och upplevelser (a.a. s. 90). Vidare nämner Lantz 

(1993) även den socioemotionella processen som skapar referensramar i form av känslor och 

attityder, vilka påverkar både respondenten och forskaren. Den överföring som sker är oftast 

omedveten och problemet är att verkligheten oftast förvrängs (Lantz 1993 s. 133). Detta 

skapar i förlängningen frågan om man verkligen undersökt det man ville undersöka och inget 

annat (Thurén 1991 s. 22). Bryman & Bell (2005) anser att detta kan vara svårt att uppfylla i 

kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att återskapa den sociala miljön och de 

förutsättningar som gör det möjligt att genomföra samma undersökning en gång till. Validitet 

innebär även den överensstämmelse mellan forskarens observationer och idéer som denna 

utvecklar. Generaliserbarheten av resultaten till andra kontexter är ofta relativt låg i 

undersökningar eftersom de oftast baserar sig på enstaka eller ett fåtal fall i en specifik 

situation (a.a. s. 306). Saunders (2003) beskriver validitetsproblem med att respondenten 

omedvetet påverkar eller ställer ledande frågor och att egna värderingar genomsyrar 

frågeställningarna. Trovärdighet i arbetet är att det troligtvis inte finns en enda rätt sanning 

som forskaren kan komma fram till genom tolkningar av den sociala verkligheten utan att det 

finns flera. Problemet är då att bedöma vilken som är mest trovärdig. Det handlar om att 

garantera att man inte medvetet låtit personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen 

påverka slutsatserna från undersökningen, då total objektivitet inte går att uppnå i forskning 

som berör mänskliga beteenden och fenomen (a.a. s. 252).   

5.5.2 Reliabilitet  
Arbetets observationer och intervjuernas strävan är att undersöka elevernas och lärarens syn 

på användandet av teckenekonomi i klassrummet och undersöka om elevers beteende 

förändras med hjälp en av ART- träningens delar vid namn teckenekonomi där belöningar, 

feedback och regler ingår.  En del av arbetets ansats är att söka efter svaret ”hur mycket” och 

”hur ofta” på de beteende som valts ut i klassrummet förekommer. Vidare handlar det om att 

synliggöra den eventuella utveckling och förändring hos den enskilde eleven och gruppen 

som uppvisas i klassrummet efter införande av teckenekonomi.  

Bristande reliabilitet orsakas ofta av slarvfel och följden blir att vi ser det vi vill ska hända och 

inte det som motsäger det resultat vi förväntas få (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 

2007 s. 235).  Den reliabilitet som eftersträvas i arbetet kan enkelt beskrivas med hur stor 

noggrannheten är och om mätningarna är korrekt gjorda. I arbetet utfördes två observationer 

under tio veckor, för att därefter kompletteras med intervjuer med eleverna och lärarkollegan. 

Observationernas noggrannhet är kopplad till de poäng som delades ut efter varje lektion 

kopplat till de muntliga utvärderingarna som gjordes efter varje lektionstillfälle.  Detta 
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innebar att inga slumpmässiga poäng delades ut, utan alla elever deltog vid utdelningen av 

poängen.  De beteende som ansågs vara önskvärda var relaterade till de regler eleverna 

inledningsvis själva skapat (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2007 s. 70). Vid 

insamlandet av poängen i arbete utfördes detta efter varje lektionstillfälle, för att senare 

beräkna den procentandel av de förändringar som redovisas i arbetet med hjälp av 

cirkeldiagrammen. Detta innebär i förlängningen att sammanställningarna är utformad så att 

eventuella faktorer som slumpen kan uteslutas (Thurén 1991 s. 22). Svårigheten ligger 

däremot i att ange vad som är ett tillfredsställande och bra resultat, då inget tidigare resultat 

finns, utan endast elevernas och lärarkollegans intervjusvar hur klassrumsituationen såg ut 

innan observationen inleddes. 

5.5.3 Generalisering 
Esaiasson m.fl. (2007)  redogör för uppfattningen att den forskning som har en strävan att 

uttala sig om det allmängiltiga och inte om det unika eller specifika, är oftast där de stora 

problemen och begränsningarna råder. Svårigheten ligger i att uttala sig allmängiltigt om 

samhällsvetenskapliga företeelser och fenomen. Esaiasson m.fl. (2007)  ställer sig kritiska till 

de generaliseringar som äger rum i forskning, utifrån de strategiska urval som görs inom 

samhällsvetenskapen.   Problemen med de kontextuella val jag som observatör och intervjuare 

väljer skapar ofta en längtan efter att generalisera de ambitioner arbetet utgår ifrån. Frågan är 

vilka möjligheter det finns att generalisera olika fenomen till ett större urvalsunderlag och om 

man överhuvudtaget kan dra allmänna slutsatser om individer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängerud 2007 s. 189). Avslutningsvis och kanske det viktigaste är att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de egna observationer och slutsatser man utför, då risken är stor att man 

generaliserar observationer som gjorts i ett visst sammanhang och för dem vidare till andra 

situationer (Björndal 2005 s. 49). 
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6 RESULTAT 

Nedan synliggörs resultaten av observationsstudien och intervjuerna i tre olika teman som 

grundar sig i arbetets problemformulering. Resultatredovisningen kommer att redovisa både 

cirkeldiagram och intervjusvar. Det som är av betydelse för arbetet har skett utifrån min 

tolkning av de mönster som erhållits i svaren och resultatet från observationerna. 

6.1 Elevers och lärarens syn på införandet av teckenekonomi i 

klassrummet. 

Läraren beskrev inledningsvis införandet av teckenekonomi som jobbigt och då framförallt 

belöningssystemet, hon uttrycker tydligt en irritation över den teckenekonomi jag införde. 
… jag var så irriterad på dig för att du införde detta belöningssystem (lärarkollega).  

Läraren tillägger dock vidare i intervjun att den irritation hon först upplevde vid införandet av 

teckenekonomin förändrades relativt snabbt då hon uttrycker att belöningssystemets effekter 

var många. 

 
… lärt mig mycket, belöningar och feedback är otroligt viktigt. 

 … jag berömmer mer och det har en sådan effekt.  

… bättre relationer… lugnare och tryggare klassrum… kände mig mindre irriterad 

och undervisningen fungerade bättre. (lärarkollega) 

 

De fyra eleverna i årskurs sex upplevde även de förändringarna och de nya reglerna positivt. 

Framför allt uttryckte de alla fyra att klassrummet blev bättre, roligare, att få beröm var bra 

och att regler var något positivt. 

 
… allt blev bättre!  Det var bra med alla regler. (elev 1) 

 … roligare och kul med belöningar. (elev 2) 

 … du berömde oss mycket. (elev 3) 

 

Fem elever ingick i årskurs åtta och de berättar att de varit vana vid bestraffningar och hårdare 

regler i sina hemländer. Eleverna beskriver teckenekonomins regler som något positivt och att 

regler är bra. De uttrycker även att regler är betydligt lättare att följa när det inte är kopplat till 

bestraffningar. Vidare beskriver de den förändring det innebar att synliggöra beteenden via de 

regler som utformades. De började reflektera över de uppföranden som störde och att de ville 

förändra dem. 

  
… allt blev bättre. (elev 5) 

… man tänkte mer på de dumma sakerna man gjorde och ville ändra på dem. 

  … jätte bra! Vi är vana vid mycket hårdare regler både hemma och från vårt 

hemland! Regler är bra. (elev 6) 

… reglerna var lättare att följa när man inte fick straff, jätte bra. (elev 7)  

 … jag fattade att jag kunde sluta vara stökig, behövde kanske bara lite hjälp. (elev 

8). 

 … att skälla hjälper inte, ditt sätt är det bästa att berömma (elev 9) 

 

Resultatet visar på en samstämmighet att både lärare och elever upplevde det positivt med 

införandet av teckenekonomi och att belöningar uppfattades mer effektiva än bestraffningar.  



28 

 

6.2 Elevers och lärarens upplevelse av klassrumsklimatet innan 

teckenekonomin introducerats.  

Lärare ger en omfattande och tydlig bild över hur hon uppfattade klassrummet innan 

teckenekonomi infördes. Hon beskriver ett klassrum, där hon delvis upplever att hon förlorat 

mandat och att undervisningen inte går framåt i den riktningen hon vill. Att skälla upptar stora 

delar av hennes undervisningstid och hon är även besvärad över att de glömmer material och 

att lektionen sällan startar i tid.  

 
… klassen var stökig, jobbig klass… sen ankomst och svårt att genomföra en 

undervisning… ägnade all min tid åt att skälla… hamnat i en ond cirkel och gör 

inget än tillrättarvisar… kan inte genomföra den undervisning jag vill. . .de kommer 

försent, glömmer pennor och slarvar med läxor. . har nästan att gett upp… lektionen 

börjar senare än beräknat och allt jag planerat blir fel. (lärarkollega) 

 

Eleverna i årskurs sex beskriver att de upplever ilska, irritation, bråk och att det pratas för 

mycket på lektionerna innan teckenekonomin införs. De beskriver vidare att de upplever att 

läraren skäller mycket.  

 
 … man var arg mycket, jobbigt när killarna bråkar… jobbigt att höra på allt skäll … 

alla pratar för mycket. (elev 1 & 2)  

 … vi kom alltid för sent, bråkade, läraren skällde hela tiden. (elev3 & 4) 

 

Eleverna i årskurs åtta beskriver klassrummet som stökigt och bråkigt och att uttrycket ”jag 

ska våldta din mamma” var något de ständigt skrek åt varandra. De ”bögade” sig ständigt och 

de kunde inte sitta nära varandra då de ständigt puttades och bråkade. 

 
… stökigt, bråkigt, vi ”bögade” oss hela tiden (elev 5). 

 … alltid arga på varandra, vi kunde inte sitta nära varandra, skrek att vi skulle 

våldta våra morsor, vi puttades, knuffades, snodde varandras saker, skrek håll käften 

(elev 6 & 7). 

… jobbigt, bråkigt. (elev 8 & 9) 

 

Sammanfattningsvis råder det en tydlig enighet mellan eleverna och läraren att 

klassrumsklimatet innan teckenekonomin infördes inte var att föredra för någon.  

6.3 Elevers och lärarens syn på vilka eventuella förändringar 

teckenekonomi bidrog till. 

I kombinationen med den slutliga intervjufrågan presenteras även observationen som utfördes 

under tio veckor i de båda klasserna jag undervisade i. Cirkeldiagrammen förtydligar elevers och 

lärarens syn på de förändringar teckenekonomin bidrog till i klassrummet. De regler eleverna 

tillsammans med mig satte upp handlade om att göra läxan, komma i tid, ta med sig eget material, 

att inte ”böga sig” eller att säga ”jag ska våldta din morsa”. Dessa regler ansåg eleverna var 

viktiga för att förändra det klassrum de befann sig i. 

Komma i tid 

 Läraren beskriver den första förändringarna i klassrummet med att eleverna kom i tid, vilket även 

eleverna i årskurs sex och åtta upplevde. 

 
… de kom i tid. (lärarkollega)  

… jag kom i tid (elev 1)  
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… det blev roligare att komma i tid. (elev 3) 

 

Cirkeldiagrammet nedan figur 1 visar att flertalet elever kom i tid under de tio veckor 

observation genomfördes. Detta visar på en tydlig förändring om vi jämför hur lärarkollegan 

och eleverna upplevde klassrummet innan reglerna infördes. 

 
Fig.1 visar att 78 % kom i tid och att 22 % inte kom i tid. 
 

Göra läxan och ta med sig eget material 

Intervjuerna beskriver att teckenekonomin bidrog till att eleverna och lärarkollegan upplevde 

ett lugnare klassrum och eleverna uttryckte att de lärde sig mer. Detta var troligtvis en effekt 

av att eleverna kom i tid och att de tog med sig eget material, vilket observationen visar. 

Teckenekonomin synliggjorde dessa förändringar via de poäng eleverna erhöll efter 

lektionernas slut i samband med att den återkommande utvärderingen gjordes. 
 

… jag lärde mig mycket mer och gjorde läxan. (elev 2) 

… jag lärde mig skriva mycket bättre.  (elev 3) 

… ett lugnare och tryggare klassrum. (lärarkollega) 

… vi arbetade mycket bättre. Elev (elev 5 & 6) 

 

Nedan visar figur 2 resultat av observationen att samtliga elever skötte läxan då denna 

 
Fig.2 visar att 100 % gjorde läxan. 
 

Vidare visar figur 3 resultatet av observationen att eleverna tog med eget material, då 89 % av 

dem gjorde detta efter att teckenekonomin och belöningar införts.  
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Fig.3visar att 80 % tog med eget material och att 20 % inte tog med material. 

 

Feedback 

Kollegan beskriver fler förändringarna i klassrummet efter införandet av teckenekonomin. 

Hon upplever att på grund av feedbacken minskade bråken och lektionerna blev mer 

effektiva. Eleverna själva upplevde att de inte bråkade lika mycket med varandra och att det 

var roligt att sköta sig för att de fick beröm 

 
… undervisning fungerade mycket bättre och vi hann mycket mer… jag berömmer 

mer. (lärarkollega) 

… du berömde oss mer.(elev 6 & 7) 

 … du gav oss beröm.( elev 9) 

… lugnare, jag kunde lyssna bättre (elev 5) 

                      … det var roligt att sköta sig . (elev 4)   
 

”Jag ska våldta din morsa!”            

Det språkbruk eleverna i årskurs åtta ofta använde i klassrummet, var kopplat till uttrycket 

”jag ska våldta din morsa”. Denna regel gällde endast eleverna i årskurs åtta. Resultatet visar 

att 65 % slutade använda uttrycket ”jag ska våldta din morsa” och att 35 % fortfarande hade 

svårigheter att undvika detta uttryckssätt. Trots detta visar intervjuerna att eleverna upplevde 

en förändring i deras beteenden, då de inte sa lika många kränkande saker lika ofta till 

varandra. 
… bråkade inte och sa inga kränkande saker till varandra. (elev 7) 

… sa inte lika många dumma saker. (elev 4). 

… vi säger inte ”jag ska våldta din morsa”  

… att säga ”våldta din morsa” gjorde vi inte alls lika mycket (elev 8 & 9). 

 

I figur 4 som följer visar observation en samstämmighet vad intervjuresultatet synliggör 

 
Fig.4 visar att 65 % slutade säga ”jag ska våldta din morsa” och 35 % slutade inte 

att säga ”jag ska våldta din morsa”. 
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”Böga sig” 

Den sista punkten som redovisas är beteendet att ”böga sig”. Intervjusvaren visar att eleverna 

upphörde med detta beteende helt vilket alla ansåg vara det mest kränkande.  
… behövde inte tänka på att någon skulle ”böga” sig. (elev 5).  

… vi bråkade inte lika mycket och ”bögade oss”inte.(elev 8)  

          

I figur 5 visar observationen att samtliga i årskurs åtta slutade att ”böga” sig. 

 
Fig.5 visar att 100 % slutade att ”böga sig”. 

 

Sammanfattningsvis visar både intervjuerna och observationen att förändringar skedde i 

klassrummet utifrån de nya reglerna som rådde i klassrummet. Däremot visade observationen 

att uttrycket ”jag ska våldta din morsa” var det beteende med som var svårast att förändra, 

vilket resultatet synliggör. Övrigt visar teckenekonomin på en positiv förändring i 

klassrummet, då det även bidrog till ett lugnare klassrum och att lärarkollegan upplevde att 

undervisningen och relationen mellan eleverna blev betydligt bättre. 

6.4 Sammanfattning 

Resultatet visar på en samstämmighet att teckenekonomins regler och belöningssystem bidrog 

till förändringar i klassrummet, för såväl lärare som elever. Observerandet av elevernas 

beteende visar i resultatdelens cirkeldiagram på en utveckling och förändring hos den enskilde 

eleven och gruppen i klassrummet. Observationen åskådliggjorde att teckenekonomin gav 

önskat resultat. Alla var överens om att tydliga regler var positivt och att det skedde 

förändringar utifrån alla punkter.  Betydelsen av feedback och känslan av trygghet som växte 

fram visar intervjuerna. Övervägande antalet elever upplevde att de kände sig mer omtyckta, 

ingen längtan efter att bråka och att betydelsen av feedback var viktig för att få till stånd de 

önskvärda beteende.  

sluta "böga" sig 

slutade inte 
"böga" sig

slutade 
"böga"sig
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7 DISKUSSION 

 Arbetet teoretiska ram utgick från behaviorismen och den kognitiva behaviorismens 

inlärningsteori. Den inlärning som användes i arbetet går under namnet motivationsinlärning, 

vilket ART:s teckenekonomi har sin grund i. Kåver (2007) beskriver hur man kan lyckas med 

att förändra inlärda beteenden och att de ökar om vi erhåller en positiv konsekvens 

omedelbart efteråt. Detta visade sig tydligt i mitt klassrum då förhållningssättet genomgående 

handlade om uppmuntran och beröm. Belöning gör människor avslappnade, vilket i 

förlängningen gör det lättare att samarbeta i t.ex. ett klassrum, vilket blev tydligt för mig 

under denna tio veckors period (Kåver 2007 s. 83). Det var förvånansvärt lätt att införa nya 

regler kopplat till belöningar och just belöning anser både behaviorismen och den kognitiva 

behaviorismen vara det som med fördel kan förändra individers beteende och skapa en bättre 

kontroll över de egna känslorna (Öst 2006 s. 14). Att arbeta med teckenekonomi, blev för mig 

en bekräftelse att det finns metoder att skapa förändringar för utåtagerande elever, vilket 

resultatet synliggjorde. Inlärningsteorin är kopplad till beteendeterapin som är ett kraftfullt 

hjälpmedel för att skapa de förutsättningar som krävs för att förändra individers beteende 

(Kåver 2007 s. 83). Däremot försvårades arbetet av den avsaknad av tidigare forskning och de 

rapporter som fanns om införandet av teckenekonomi, var endast ett fåtal publicerade 

undersökningar och de flesta av gammalt datum. Problemet var även att de som undersökts 

endast varit på institutioner för antisociala ungdomar, och från skolvärlden återfanns endast 

rapporter från Norge. Vad som framkommit i dessa undersökningar var oklara resultat vad 

beträffar värdet av teckenekonomi (stat-inst.se). Avsaknaden av jämförelsegrupper gör det 

därför omöjligt att uttala sig om detta arbete och dess resultat. Jag instämmer med Bryman & 

Bell (2005) att det kan vara svårt att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att 

återskapa den sociala miljön och de förutsättningar som gör det möjligt att genomföra samma 

undersökning en gång till. Detta innebär att de observationer som genomförts endast är ett 

resultat utifrån den kontext jag befann mig i (a.a. s. 306). Saunders (2003) beskriver 

ytterligare ett validitetsproblem jag brottades med vilka var de frågor och mina egna 

värderingar som troligtvis genomsyrade frågeställningarna och observationen. Trovärdighet i 

arbetet är att det troligtvis inte finns en enda rätt sanning utan det är tolkningar av den sociala 

verkligheten som redovisats. Problemet blir då att bedöma vilken verklighet som är mest 

trovärdig. Det handlar om att garantera att man inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

den teoretiska inriktningen påverka slutsatserna från undersökningen, då total objektivitet inte 

går att uppnå i forskning som berör mänskliga beteenden och fenomen (a.a. s. 252).   

7.1 Elevers och lärarens syn på införandet av teckenekonomi i 

klassrummet. 

Resultatet visade överlag en positiv syn på teckenekonomin. Kollegan var inledningsvis 

skeptisk vilket även Raundalen (2005 s. 225) beskriver att skolan oftast i mötet med 

utåtagerande beteenden tyvärr ansluter sig till de som kräver hårdare tag.  Eleverna var alla 

positiva till reglerna och de belöningar som utlovades. Där är både ART och KBT tydliga 

med att förespråka att feedback och tydliga regler i förlängningen skapar de levande möten 

som möjliggör de största förändringarna för elever med behov av teckenekonomi (Kernell 

2002 s. 148).  Den nackdel det innebär att arbeta med ART och deras metoder är svårigheten 

att avgöra exakt vad i behandlingen som gett effekt.  
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7.2 Elevers och lärarens syn på klassrumsklimatet innan 

teckenekonomin introducerats. 

Det klassrum som intervjuerna och observationen fångade var från början klassrum med bråk, 

sen ankomst, elever som ”bögade” sig, skrik om att ”våldta morsor”, puttande, knuffande och 

elever som tog varandras saker. Att befinna sig i ett sådant klassrum är troligtvis inte något 

unikt, och jag instämmer med det UngArt (2006) anser att lärarna saknar metoder och 

strategier för att fånga upp elever som är på väg ut i olika sidospår och detta är idag ett 

problem skolan ständigt står inför. ART erbjuder ett tillvägagångssätt för hur dessa 

”problemungdomar” kan hjälpas på bästa sätt, då ART idag en av de få empiriskt prövade 

behandlingsmetoder som snabbast sprids över Sverige (stat-inst.se). Forskningen visar idag att 

ART är en lovande metod och delarna som ingår i ART är väldokumenterade och har stöd var 

för sig och evidensstyrkan och granskningen av metoden beräknas preliminärt vara klart i 

september 2009 av socialstyrelsen (socialstyrelsen.se). För mig har ART och KBT skapat en 

plattform med metoder och verktyg och ett förhållningssätt i min roll som lärare, vilket vi 

tyvärr inte erhåller i vår utbildning till lärare. Avsaknaden av en gemensam ståndpunkt i 

bemötande av elever har jag länge saknat och UngArt (2006) menar att detta oftast skapar en 

svårhanterlig situation för den enskilde läraren, som dagligen konfronteras med ungdomar 

med olika problem.  

7.3 Elevers och lärarens syn på vilka förändringar teckenekonomi 

bidrog till. 

Förändringarna som visade sig var många, vissa beskrev att de blev snällare, arbetade bättre, 
roligare att lära sig saker och att få beröm var något nytt för dem. Den feedback och det 

belöningssystem jag arbetade med var kopplat till den teckenekonomin jag använde mig av i 

klassrummet. Den förändring jag observerade hos mina elever, var troligtvis även kopplad till 

den självbild Maltén (1998) beskriver som utvecklas med hjälp av feedback.  Denna feedback 

har en förmåga att synliggöra de resurser individen äger och detta skapar i förlängningen ett 

starkare självförtroende. Öiestedt (2005) menar att när självförtroendet stärks känner personen 

sig mer motiverad att göra saker som skapar mening. Detta visade resultatet tydligt då flera 

elever upplevde att de lärt sig mer och att de kände sig lugnare.  Att ge feedback och 

belöningar var ett effektivt verktyg i det klassrum jag befann mig i, vilket även majoriteten av 

eleverna uttryckte i intervjun. Däremot instämmer jag med om effekten av förändringarna i 

beteendet är bestående, vilket det inte finns några studier på (Lardén, 2002). Den kritik 

Johanesson (1997) ger till ART är en viktig del arbetets resultat, där han anser att tränarna 

tolkar och använder egna kunskaper och uppfattningar under lektionen. Detta skapar problem 

med att mäta effekterna av träningen, eftersom man inte kan säkerställa om innehållet i varje 

grupp utförts likadant eller om det är tränaren i fråga som påverkat förändringen 

(Johannesson, 1997). Trots detta upplevde jag ändå stora förändringar under de tio veckorna 

jag genomförde teckenekonomin och att belöningar är betydligt effektivare än bestraffning. 

Detta skapade slutligen en fantastisk kontakt mellan mig och dessa nio elever efter att 

observationen och terminen nått sitt slut. Att få uppleva den utveckling Kåver (2007) 

beskriver, att människor är föränderliga och med stora möjligheter att omskapa beteende som 

hindrar och påverkar livet, blev bekräftat för mig under denna period. Detta visar både 
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intervjuerna och observationen att många av de negativa beteendena minskade och vissa 

upphörde helt vilket i förlängningen skapade ett klassrum där inlärning kunde ske. 
 

 Hur gick det med belöningarna? Erhöll eleverna det som utlovades? I årskurs sex fick alla 

eleverna sina små presenter var tredje vecka, under stor glädje. Sista belöningen var lekar och 

uppträde av elevernas dans och musikförmågor. Detta stärkte gruppen och relationerna 

emellan dem, vilket i förlängningen skapar de möten som är enormt betydelsefulla i 

klassrummet. Framförallt handlar detta om att vinna elevernas hjärtan, som är den största 

framgången för oss lärare (Bjärvall 2007 s. 71). Eleverna i årskurs åtta var lovade biobiljetter 

och en tre rätters middag hemma hos mig. Ingen av belöningarna delades ut, då alla fem 

gemensamt beslutat att de inte uppnått de mål vi ansåg vara önskvärda beteende när vi införde 

teckenekonomi och speciellt kopplat till uttrycket ”jag ska våldta din morsa”.  
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