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ABSTRAKT 
 
Undersökningen tar reda på fem olika grundskollärares uppfattningar 
kring värdegrundsarbetet. Synen på värdegrund, konflikter, elevers 
problembeteende samt metoden ART (aggressive replacement training) 
diskuteras. Hur dessa begrepp kommer till uttryck i det vardagliga 
arbetet samt vilka pedagogiska konsekvenser det får förs även fram. ART 
är en metod som ska ge elever alternativ till ett negativt beteende. Den 
innefattar tre delar: ilskekontrollträning, social färdighetsträning samt 
moralträning. För att undersöka hur lärares värdegrundsarbete förmedlas 
har fem kvalitativa intervjuer genomförts. Resultaten visar att 
värdegrundsarbetet genomsyrar lärarnas vardag. I värdegrunden ingår 
konflikthantering och det måste prioriteras före undervisningen, anser 
deltagarna. Om eleverna inte är trygga kan de inte ta in kunskap. För att 
ha en trygg klassrumsmiljö krävs positiva sociala relationer mellan lärare 
och elever. Genom ett empatiskt förhållningssätt kan läraren skapa ett 
gott socialt klimat och vara en förebild för eleverna. ART är ett verktyg 
för att arbeta förebyggande med värdegrund, samtidigt som metoden 
erbjuder strategier för ett alternativt beteende hos de elever som har 
svårigheter socialt och emotionellt. Deltagarna beskriver positiva 
effekter hos dessa elever både gällande lärandet och i den sociala 
samvaron. För att få en mer bestående förändring hos eleverna krävs tid 
och ett gott samarbete med hemmet. Resultatet visar att föräldrar inte 
alltid är positivt inställda till sitt barns deltagande i ART. Kritik framförs 
mot att metoden riktar in sig på symtomen och inte tar tag i de 
bakomliggande orsakerna. 
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1 INTRODUKTION 
 
Skolan är en plats där barn vistas under en stor del av sin uppväxt och det ställer krav 
på hur vi bemöter varandra för att dagen ska fungera på ett bra sätt för alla. I möten 
med andra formas den egna identiteten och relationerna får oss att utvecklas. I skolan 
sker möten hela tiden och man träffar på det som är annorlunda.  Som pedagog ingår 
i arbetet att diskutera värdegrund utifrån alla människors lika värde.  
 
I skolans läroplan betonas uppdraget att främja förståelse för andra människor 
(Lpo94). I förskolans läroplan uttrycks detta ännu tydligare då personalen ska ”hjälpa 
barnen att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 
varandra” (Lpfö98). Även skollagen belyser hur viktigt värdegrundsarbetet är: 
”Utbildningen skall främja deras (elevernas) harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpo94). 
 
Under en vanlig arbetsdag består en betydande del i det pedagogiska arbetet av att på 
ett eller annat sätt hantera konflikter. Här kommer en stor del av värdegrundsarbetet 
in i verksamheten. Konflikter är en naturlig och självklar del i all mänsklig samvaro 
men vi upplever och hanterar detta på olika sätt. Det kan bland annat bero på 
personlighet, egna erfarenheter och kunskap om konflikthantering. Hur man som 
pedagog väljer att hantera konflikter påverkar eleverna. I dessa situationer förmedlar 
man värdegrunden praktiskt och konkret genom att man är en förebild för hur 
eleverna ska agera i jobbiga situationer.  
 
I Lärarnas tidning påtalas hur liten del av lärarutbildningen som behandlar 
konflikthantering och socialt samspel (Binbach, 2007, s.1). Trots att SOU:s 
slutbetänkande rörande lärarutbildningen redan 1999 fann att utbildningen inte gav 
studenterna tillräcklig kompetens inom yrkets sociala uppgifter, vilket ledde till en 
förnyad lärarutbildning, verkar inte utvecklingen ha gett resultat ännu (SOU, 1999). 
Det kan därför ifrågasättas hur lärare ska kunna förmedla värdegrunden på ett 
likvärdigt sätt och ge elever bra verktyg för det sociala samspelet när kompetensen i 
ämnet sviktar. 
 
Det finns metoder och material att stödja sig mot för att jobba med konflikter i 
skolan. Metoden aggression replacement training, ART, är en av dem. Många skolor 
väljer denna metod och utbildar ART-tränare som ger eleverna verktyg för att 
hantera jobbiga situationer i sin vardag. ART är en bred, så kallad multimodal metod 
som inbegriper både ilskekontroll, social färdighetsträning och moralträning. ART 
har i flera undersökningar visat sig vara effektiv för att minska sociala 
problembeteenden hos elever (Gundersen & Svartdal, 2006; Roth & Striepling, 
2003).  
 
ART är en metod med tydlig struktur där ART-tränarna noggrant ska följa varje steg 
i en viss ordning och genomförandet ska se likadant ut oberoende av vem som 
instruerar (Gibbs, Glick & Goldstein, 2006). Ramarna för träningen är fasta och 
lämnar litet utrymme för utsvävningar. Under tidigare praktik har jag mött ART och 
sett att det förmedlas på olika sätt vilket får konsekvenser för eleverna. Den syn 
ART-tränare och lärare har på eleverna färgar deras bemötande. Den personliga 
synen på normalitet påverkar hur den vuxna kategoriserar elevernas beteende. För 



4 

vissa kan ett beteende vara oacceptabelt medan andra kan tycka att det är en del av 
elevens personlighet.  
 
Denna insikt har fått mig att vilja titta närmare på hur värdegrunden i grundskolan 
förmedlas genom konflikthantering med hjälp av metoden ART. Jag vill även 
granska de uppfattningar lärare har av pedagogiska konsekvenser som dessa aspekter 
kan ge i klassrummet.  
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden tas de bakomliggande teorier upp som sedan kommer att hänvisas till i 
diskussion av resultatet. Värdegrunden och hur den kommer till uttryck i skolan, 
lärarens roll samt synen på konflikthantering. Pedagogiska konsekvenser som kan 
kopplas till metoden aggressive replacement training, ART och sist en övergripande 
bild av metoden ART. 
 

2.1 Värdegrund 
 
Begreppet värdegrund symboliserar enligt Olivestam och Thorsén (2008) en 
överrenskommelse om hur ett samhälle ska fungera. Värdegrunden finns i varje 
samhälle och utvecklas ständigt. Från att i Sverige ha haft en värdegrund baserad på 
den lutherska katekesen, utgår skolväsendet idag istället från demokratiska principer 
(ibid).  
 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 
(Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

2.1.1 Värdegrundens utveckling i skolan  
 
Olivestam och Thorsén (2008) liknar skolan vid olika mönster under olika 
tidsperioder. Utifrån den första läroplanen som växte fram under slutet av 1800-talet 
bildades vad de benämner som pusslets skola. Den hade en kristen grund med en 
auktoritär lärare som hade de rätta svaren. Elevernas uppgift var att lyda, att anpassa 
sig till regler och att ta emot den kunskap läraren förmedlade. Lydnaden fick uttryck 
i betyg för ordning och uppförande och skamvrån användes flitigt som bestraffning.  
 
Under 1960-talet ifrågasattes skolans värdegrund och man övergick istället mer och 
mer till en humanistisk grund. Ämnet kristendomskunskap ersattes av 
samhällskunskap. Författarna kallar detta för kalejdoskopets skola då fokus låg på 
rörlighet och förändring. Undervisningen skulle vara religionsneutral och objektiv, 
vilket fick till följd att lärare upplevde det svårt att göra värdegrunden tydlig och 
istället valde faktaförmedling (ibid.)  
 
I och med den nya läroplan som trädde i kraft 1994 utvecklades en syn att grunden 
för verksamheten skulle vila både på en kristen tradition och på västerländsk 
humanism. Inget specifikt ämne skulle vara värdegrundsbärande utan förmedling av 
våra värden skulle integreras i alla verksamheter. Författarna liknar detta vid 
mosaikens skola eftersom fokus ligger på meningskapande genom elevernas eget 
inflytande över undervisningen. Den regelstyrda skolan har bytts ut mot den 
målstyrda (ibid).  
 
Tankarna känns igen i Normells (2008) illustration av hur den svenska skolan gått 
från en lydnadskultur där Gud och Bibeln styrde människans val, till att idag ha blivit 



6 

en ansvarskultur. Vi lever i ett demokratiskt samhälle vilket innebär långt fler 
valmöjligheter än tidigare, men det förutsätter även ett större ansvarstagande. I det 
demokratiska samhället där alla har rätt att delta och påverka, blir den pedagogiska 
konsekvensen att eleverna även måste få utveckla sin emotionella mognadsprocess, 
för att kunna ta ansvar och fatta etiskt goda beslut, menar Normell (ibid).  
 

2.1.2 Värdegrunden idag  
 
Modigh & Zackari (2002) tar upp hur elever lär demokrati genom den hjälp och det 
stöd de får i det sociala livet som alltid omger undervisningen. Det bemötande och 
den bekräftelse elever får och ger gör praktik av värdegrunden. Genom att lära sig 
verktyg för att fungera med andra utvecklas emotionell kompetens. 
 
I en rapport från Skolverket (Läroplanerna i praktiken, 1999) utvärderas 
läroplanernas mål och man tittar bland annat på elevers förmåga att göra medvetna 
etiska ställningstaganden. Resultaten visar att elever vet vad som är rätt och fel 
utifrån att de känner empati och sympati. Däremot har få elever moralisk kompetens 
på det sätt att de kan argumentera för sin åsikt. ”Den tyngsta slutsatsen från 
resultatbilden handlar om att värdegrunden trots allt finns hos flertalet elever, men 
inte som rationella argument, utan som känslor” (ibid, s.71). Ett annat resultat som 
framkommer i rapporten är en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Flickor 
känner större engagemang, ansvar och mer empati samt ser fler orsaker i ett 
moraliskt dilemma än vad pojkar gör (ibid). 
 
I rapporten diskuteras hur värdegrunden används i skolan och utvärderarna pekar på 
att man alltför sällan arbetar aktivt med etiska, demokratiska frågor. Eleverna måste 
få träna sig i att argumentera, ställa frågor och reflektera över moraliska dilemman 
både i sin närmsta vardag, i samhället och ur ett historiskt perspektiv. Anledningen 
till att detta sällan görs menar författarna kan vara en osäkerhet hos lärare omkring 
hur man konkret och praktiskt arbetar med detta område (ibid). 
 
Olivestam och Thorsén (2008) beskriver värdegrundens olika skikt och de lojaliteter 
pedagogen möter. I sitt yrke har man en professionell yrkesetik att följa, dessutom 
finns det demokratiska uppdrag som arbetsgivaren ålägger varje pedagog att ta 
hänsyn till, den så kallade förvaltningsetiken. Ibland kan dessa lojaliteter krocka med 
den personliga värdegrund som var och en av oss har. I det uppdrag pedagogen har 
ingår att behandla alla utifrån att de är lika mycket värda (Utbildningsdepartementet, 
1994). Olivestam och Thorsén skildrar den tanken såhär: ”Den personliga 
värdegrunden må vara mer eller mindre reflekterad, men den professionella 
värdegrunden måste vara reflekterad för att alla i förskolan och skolan ska uppleva 
likaberättigande” (ibid, s.7).  
 
Slutsatsen som kan dras är att värdegrundsarbetet är viktigt i skolan. Det kräver en 
medvetenhet hos läraren om egna uppfattningar, samt konkreta verktyg som 
tydliggör både för läraren och inte minst för eleverna. Värdegrundsarbetet är en 
demokratisk rättighet i skolan som ska skapa möjligheter för respekt, empati, ansvar 
och samarbete. 
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2.2 Lärarens roll 
 
Läraren är den vuxna person som elever möter mest i sin skolvardag. Läraren har 
som den självklara ledaren störst makt och mest inflytande men också störst ansvar. 
Pedagogen är en viktig förebild som genom sitt bemötande förmedlar värdegrunden. 
Därför har den vuxne ett stort ansvar att kritiskt granska sig själv och sitt arbete för 
att bli medveten om egna värderingar och hur värdegrunden förmedlas (Att lära och 
leda, 1999). Nedan kommer begreppen elever med sociala och emotionella 
svårigheter (Kinge, 2007) samt elever med problembeteende (Manger, Nordahl, 
Sorlie & Tveit, 2007) användas parallellt då de behandlar liknande område.  
 

2.2.1 Relationell förmåga, professionalitet och empati 
 
Normell (2008) kopplar samman värdegrund och relationell förmåga. Läraren måste 
”hitta sätt att möta elever vars beteende man inte alls förstår sig på. De har ju samma 
rätt att utvecklas och lära som alla andra” (ibid, s.57). För att arbeta utifrån allas lika 
värde krävs en relationell förmåga i bemötandet. Begreppet relationell förmåga 
definierar Normell utifrån sju punkter.  
 

• Den första punkten visar att läraren har ett intresse av eleverna och deras 
olika verkligheter.  

• Den andra punkten handlar om att läraren kan balansera sina egna känslor 
genom att vara konsekvent och kunna bli arg utan att för den skull kränka en 
elev.  

• Den tredje punkten beskriver den empatiska förmågan, det vill säga förmågan 
att förstå bakomliggande orsaker till stökiga elevers beteende och utan att 
värdera beteendet hjälpa dem att förändras i bättre riktning.  

• Den fjärde punkten pekar på lärarens och elevernas behov av att få samtala 
om det som är viktigt just då och att vara lyhörd för detta behov.  

• Den femte punkten rör sig om lärarens mentaliseringsförmåga, alltså en 
uppmärksamhet på egna och andras känslor, intentioner, tankar och avsikter i 
ett visst beteende.  

• Den sjätte punkten har att göra med lärarens psykiska hälsa. Det är angeläget 
att läraren upplever att verkligheten är begriplig, hanterbar och meningsfull, 
det vill säga att läraren har en känsla av sammanhang i tillvaron.  

• Den sjunde och sista punkten belyser den attityd läraren har till eleverna. 
Genom att fokusera på meningsfullhet istället för värderande frågar man sig 
hur eleven tänker istället för att använda termer som fel och dåligt. 

 
Kinge (2007) berättar om hur viktig empati är i läraryrket. Med empati menar hon att 
”kunna uppleva och uppfatta en annans känsla eller stämning utan att göra någon 
värdering av den” (ibid, s.50). Hon betonar att begreppet professionell inte är någon 
motsats till att vara empatisk. Att vara professionell är inte liktydigt med att hålla 
avstånd, alltid se sakligt på förhållanden och aldrig beröras känslomässigt. Hon 
menar tvärtom att ”det är normalt att känna och det är professionellt att veta vad man 
känner för att kunna förhålla sig målinriktat” (ibid, s.90). Att arbeta empatiskt 
handlar om att utveckla sina egna attityder, sin egen förståelse och förmåga att 
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förhålla sig till varje elev på ett sätt som hjälper honom/henne till bättre självinsikt 
och förmåga att klara av vardagen.  
 
Elever med sociala och emotionella svårigheter har ett extra stort behov av att möta 
lärare med ett empatiskt förhållningssätt eftersom dessa elever sällan väcker positiva 
känslor hos andra (Kinge, 2007). Kinge menar att man som lärare har en viktig roll i 
att ge eleven möjligheter att utveckla ett mer positivt samspel med andra. Det är i 
skolan, om ingen annanstans, eleven kan möta professionella vuxna som hjälper till 
med denna utveckling. 
 
Kinge (2007) tar upp Batesons kommunikationsteori som ett exempel på hur en 
professionell vuxen bemöter en elev. Enligt Bateson delar man ansvaret för en 
relation lika, alltså har läraren 50 procents ansvar för kommunikationen med eleven 
och kan därmed genom egna medvetna handlingar förändra relationen positivt. 
Kinge påpekar dock att många lärare snarare uppmärksammar elevens brister och 
lägger fokus på barnets problem utan att se någon egen roll i samspelet. 
 
Som professionell lärare är det angeläget att se orsaken bakom elevers negativa 
beteenden och söka efter det djupare behov som ligger bakom beteendet. Tyvärr är 
det vanligt att istället sätta in pedagogiska åtgärder mot symtomen, vilket inte är 
någon långsiktig lösning, menar Kinge (2007). ”Alla metoder som riktar sig mot 
barnets yttre uppförande, där barnet skall lära sig vissa färdigheter och vänja sig av 
med andra beteenden, fungerar bara som tillfälliga avledningsmanövrer och 
förstärker barnets hjälplöshet och övergivenhetskänsla” (ibid, s.45).  
 

2.2.2 Att leda klassen 
 
I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (Att lära och leda, 1999) betonas de 
goda relationerna mellan lärare och elever som en viktig aspekt av läraruppdraget. 
Den respekt läraren får bottnar både i kunnande men även personlighet.  Läraren 
måste förtjäna sin roll och auktoritet genom förtroende, lyhördhet och ett etiskt 
handlande (ibid.)  
 
Manger m.fl. (2007) använder begreppet klassledning för att sammanfatta lärarens 
uppgift att leda och vägleda en grupp. Genom att vara tydlig och sätta gränser kan 
läraren tidigt lägga grunden för en bra inlärningsmiljö och ett positivt socialt klimat i 
gruppen. För att skapa goda relationer och en bra undervisning är klassledningsstilen 
central, menar författarna.  
 
I undersökningar (Bru, Stephens & Torsheim, 2002) har påvisats hur lärares 
klassledningsstil, relationer till eleverna och problembeteende hos eleverna påverkas 
av varandra. Om läraren har en proaktiv eller reaktiv klassledningsstil har en 
avgörande betydelse för det sociala klimatet i klassrummet. Manger m.fl (2007) 
menar att det är särskilt väsentligt för elever med sociala och emotionella 
svårigheter.  
 
En proaktiv klassledning utmärks av ett förebyggande arbete. Läraren bekräftar alla 
elever för att skapa ett gott socialt klimat och är tydlig i sin undervisning för att 
klargöra de förväntningar som finns. Läraren jobbar positivt och uppmuntrar istället 
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för att anklaga. För att förebygga problembeteenden ligger läraren hela tiden ett steg 
före och har överblick i gruppen. Genom att lära eleverna sociala färdigheter som hur 
man löser konflikter, hävdar sina åsikter på ett bra sätt och hanterar sitt humör är de 
bättre förberedda på att klara av sin vardag (Manger m.fl, 2007).  
 
En reaktiv klassledning utmärks av en reaktion på det som redan har hänt. Läraren 
låter sig styras av vad som händer i samma stund istället för att själv styra 
undervisningen. Läraren reagerar på icke önskvärt beteende vilket får till följd att 
fokus hamnar på det negativa som sker i klassrummet och man dras in i en ond cirkel 
(ibid.) Kinge (2007) beskriver hur elever med sociala och emotionella svårigheter 
lever upp till egna och andras negativa förväntningar utifrån känslan ”hellre negativ 
uppmärksamhet än ingen uppmärksamhet alls”.  
 
Forskning om att förebygga problembeteenden i skolan visar att en auktoritativ lärare 
är den mest passande typen av lärare för att förhindra problembeteende hos elever 
(Manger m.fl, 2007). En auktoritativ lärare styr eleverna på ett tydligt sätt samtidigt 
som denne har förmågan att skapa positiva, stödjande relationer till alla elever, även 
de med problembeteende. Denna typ av lärare skiljer sig från den auktoritära som 
inte har de positiva relationerna till eleverna utan upplevs som ointresserad av dem. 
Den auktoritära läraren använder sin makt på ett nedvärderande sätt mot eleverna och 
de upplever sig som förtryckta. I klassrummet syns sällan problembeteenden hos 
elever men så fort läraren inte är närvarande utageras den aggressivitet som lärarens 
auktoritära stil ger upphov till (ibid.)   
 
Normell (2008) diskuterar hur disciplineringen ändrats i skolan. Sedan 1958 är det 
förbjudet med aga i skolan men skambeläggande används fortfarande ofta. Detta 
trots att ny forskning tydligt visar hur skambeläggande ger negativa konsekvenser för 
lärandet. 
 
Manger m.fl. (2007) pekar ut sex klassledningsmetoder som visat sig ha positiv 
effekt på problembeteenden i klassrummet. Den första punkten innebär att läraren 
använder beröm och social bekräftelse i bemötandet mot eleverna. Den andra 
punkten handlar om att reagera proaktivt, till exempel genom att skapa tydliga regler 
för vad som är ok och inte ok. Den tredje punkten gäller hantering av negativa 
beteenden. Tillsägelser bör vara koncisa och tydliga. Påminnelser och avledning är 
bra sätt att undkomma negativa förväntningar. Den fjärde punkten är viktig och rör 
de positiva beteendena, läraren bör konkret bekräfta önskvärt beteende. Den femte 
punkten går ut på att visa måttliga och konsekventa reaktioner på icke önskvärt 
socialt beteende. Den sista punkten handlar om att ge eleverna verktyg för att 
utveckla ett positivt beteende genom sociala färdigheter (ibid.) 
 
Stensmo (2000) beskriver en modell (se figur 1) för ledarskapet i klassrummet där 
fem områden ingår. Områdena beskriver lärarens arbetsuppgifter. De påverkar och 
överlappar varandra och är giltiga för alla lärare oavsett inriktning. Områdena delas 
in i kontroll, motivation, gruppering, individualisering och planering. Kontroll i 
klassrummet handlar om att elevernas beteende stämmer överens med de 
förväntningar och mål som lärare, skola, föräldrar och eleverna själva har. Man 
kontrollerar att man är på samma linje vad gäller hur man använder tiden, förhåller 
sig till uppgiften samt relationerna sig emellan. Kontrollen sker genom regler och 
rutiner som skapas i klassrummet, samt de påföljder som blir då reglerna inte följs. 
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Motivationen får oss att nå fastställda mål. Den kan både komma inifrån och utifrån. 
För att eleverna ska vara motiverade måste de äga målen själva, alltså att det på 
något sätt lönar sig att anstränga sig. Lärarens uppgift är att motivera eleverna genom 
att hjälpa dem hitta meningsfulla mål. Motivation inifrån handlar om att tillfredställa 
behov och utveckla resurser, till exempel att utmana sig själv. Motivation utifrån 
handlar om vinster och belöningar eller om att undvika bestraffning. Ett exempel på 
yttre motivation är att läsa för att få höga betyg (Stensmo, 2000) 
 
Alla de olika grupperingar eleverna ingår i påverkar också ledarskapet. Hur grupper 
sätts samman, samspelar och utvecklas har en stor betydelse. Exempel på några av 
alla de grupper elever kan ingå i är könstillhörighet, ålder, stadium, klass, grupp med 
särskilt stöd, tillfälliga grupparbeten, bordsgrupperingar i klassrum och matsal samt 
de grupperingar som skapas i kompisrelationer (ibid.) 
 
Individualisering betonas starkt i de nu gällande läroplanerna och detta krav påverkar 
i stor utsträckning undervisningen. Uppgifternas innehåll, arbetssätt, tidsåtgång och 
lärstil ska anpassas så att varje elev får de bästa möjligheterna att utvecklas (ibid.) 
 
Planeringen sammanfogar de andra fyra områdena. Tidsaspekten är viktig eftersom 
man tar hänsyn till tidigare erfarenheter samtidigt som man anpassar sig till nuet och 
planerar för framtida konsekvenser. I planeringen ingår undervisningens form och 
innehåll men också det sociala livet i klassrummet (ibid.) 
 
Övergripande för denna modell är den kontext man ingår i. Dels nationellt genom 
statliga styrmedel och dels lokalt genom den geografiska, fysiska och demografiska 
miljö skolan ligger i. Stensmo (2000) betonar också den mentalitet som råder på 
skolan och i klassen. 
 
 
 

Ledarskapets kontext 

 
 
 

Figur 1. Modell för ledarskap i klassrummet (Stensmo, 2000) 
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2.3 Pedagogiska konsekvenser 
 
Läraryrket handlar bland annat om att förmedla kunskap, att undervisa, men det är 
många faktorer runt omkring som påverkar situationen i klassrummet. En elev som 
är otrygg, inte kan hantera sina känslor och fungera i samspel med andra kan heller 
inte ta in ny kunskap på samma sätt som en trygg och socialt fungerande elev kan. 
Denna elev påverkar inte bara läraren och sig själv utan också de övriga eleverna i 
gruppen.   
 

2.3.1 Trygghet och lärande 
 
Bowlbys anknytningsteori bygger på att människan är starkt beroende av trygga 
personer i sin närmaste omgivning (Normell, 2008). Ainsworth utvecklade teorin 
vidare genom att dela in barns vuxenrelationer i trygg respektive otrygg anknytning. 
När barnet möts av en vuxen som är trygg i sig själv, ger lämpligt svar på barnets 
signaler och handlar på ett sätt som är lätt att förutse känner barnet trygghet och visar 
ett utforskande beteende. Ett tryggt barn är helt enkelt mer nyfiket och har lättare att 
lära sig. När man känner en trygg anknytning lär man sig också att balansera sina 
känslor, förstå andra och visa hänsyn. Anknytningen bildas i tidig ålder men 
påverkar våra känslor och relationer under hela livet. Om barnet vuxit upp med 
otrygga föräldrar kan andra människor spela en viktig roll som trygga 
anknytningspersoner. Det är också av betydelse för barnet att få hjälp att se på sitt 
beteende utifrån för att upptäcka konsekvenser och kunna ändra handlingsmönster 
(ibid.)  
 
Siegel (Normell, 2008) påvisar hur trygghet påverkar hjärnan och dess utveckling. 
Ett otryggt, stressat barn reagerar mer på impuls, har svårare att reflektera över sig 
själv och blir mindre empatisk. Det beror på att kontakten mellan olika delar i 
hjärnan är blockerade av stresshormonet kortisol. När barnet inte finner trygghet eller 
känner tillit till andra kan reaktionen bli att agera aggressivt för att få utlopp för sina 
negativa känslor. Aggressionen kan riktas på olika sätt. Antingen som ett negativt 
och ibland våldsamt beteende mot andra, eller som ett självskadebeteende där 
aggressionen riktas mot den egna personen. Självskadebeteenden som svält, 
hetsätning och knivskärning är vanligast bland flickor medan pojkar oftare agerar 
utåt mot andra (ibid.). 
 
Anknytningsmönstret fortsätter att påverka oss även som vuxna. Huruvida läraren 
har ett ambivalent, undvikande eller tryggt anknytningsmönster får didaktiska 
konsekvenser (Normell, 2008). Brassard & Morris-Rothschild (2006) har i sin studie 
bland annat undersökt hur lärarens självbild påverkar sättet att bemöta eleverna. En 
lärare som är trygg i sig själv och i sin relation till andra bemöter elever på ett mer 
positivt sätt, samt anser procentuellt färre elever vara i behov av särskilt stöd. Ett 
tryggt anknytningsmönster hos läraren ger ett mer positivt klimat i klassrummet. 
 

2.3.2 Socialt samspel 
 
I det sociala samspelet upplevs barn med trygg anknytning mer positiva till sig själva 
och andra och väljs därför ofta ut till ledare. De blir mer populära eftersom de 
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förväntar sig att andra är hjälpsamma och roliga och litar på att eventuella problem 
går att lösa tillsammans. Otrygga barn upplevs i sociala sammanhang som svårare att 
lita på eftersom de ofta visar aggression i samspel med andra. Dessa barn litar inte på 
sin egen förmåga att lösa eventuella problem och söker heller inte hjälp av vare sig 
kompisar eller lärare (Normell, 2008). 
 
Rudolf Moos, professor i psykologi och beteendevetenskap betonar vikten av bra 
relationer för ett gott lärande (Manger m.fl, 2007). ”Stödjande relationer mellan 
elever och lärare och mellan elever i demokratiskt styrda och väl organiserade 
klasser ökar elevernas studieintresse och deras förväntningar på att bemästra 
uppgifter” (ibid, s.55). I en studie som undersökt förhållandet mellan lärare och 
elever, visar resultatet att elevernas relation till läraren är den faktor som betyder 
mest för elevernas motivation (Normell, 2008). 
 
Biologen Ludwig Bertalanffy utvecklade en generell systemteori som innebär att 
helheten alltid är mer än summan av delarna. Denna tanke har sedan vidareutvecklats 
till en social systemteori som bygger på att ”aktörer deltar i system där individen 
påverkar helheten och själv påverkas av denna helhet” (Manger m.fl, 2007, s 56). De 
olika relationerna, exempelvis i familjen, klassen och skolan, kommer till uttryck 
genom samspel och kommunikation som skapar mönster och strukturer. Dessa 
mönster påverkar i sin tur samspelet och beteendet hos eleverna. Beteendeproblem 
kan bero på flera faktorer, till exempel relationer mellan elever, relationer mellan 
elev och lärare eller familjesituation. Med hjälp av det sociala systemet kan mönster 
förändras så att samspelet påverkas positivt och enskilda negativa beteenden vänds 
(Manger m.fl., 2007).  
 
Det är också viktigt att poängtera miljöns betydelse i det sociala systemet. De 
värderingar och förväntningar som finns påverkar beteendet. Manger m.fl. (2007) 
visar ett exempel på en elev som fungerar bra i skolan på grund av de värderingar 
och förväntningar som finns där. Eleven har ett helt annat beteende i sin familj 
eftersom det råder en annan typ av förväntningar i den miljön. Här har skillnaden i 
beteende inte att göra med bristande självinsikt utan om anpassning till olika miljöer 
(ibid.) 
 
Manger m.fl. (2007) pekar på hur relationerna i det sociala systemet påverkar 
varandra och antingen kan bilda en negativ eller positiv spiral. Om hemmet till 
exempel har en negativ attityd och bristande tilltro till skolan påverkas eleven av 
detta och får negativa förväntningar på skolan, vilket påverkar beteendet. 
 

2.4 Konflikthantering  
 
I mellanmänskliga relationer pågår konstant förhandlingar om vilka regler som 
gäller, vem som ska bestämma och var gränserna går. Konflikter uppstår och 
hanteras på olika sätt. I skolan upptar detta en stor del av elevernas tid och 
tankekraft. Alla olika relationer som finns påverkar det sociala klimat som förhärskar 
(Modigh & Zackari, 2002). Vare sig man ser på konflikter som något negativt eller 
som något utvecklande så är det lärarens uppgift att hantera dem. Olika 
försvarsmekanismer påverkar vårt sätt att bete oss i en konflikt eftersom vi känner 
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oss hotade. Genom att som vuxen bli medveten om detta kan man hjälpa och förstå 
elevers beteenden på ett sätt som möjliggör en konstruktiv konflikthantering. 
 

2.4.1 Vad är en konflikt? 
 
Natinalencyklopedin definierar begreppet konflikt som en ”motsättning som kräver 
lösning (www.ne.se). Maltén (1998) beskriver konfliktsituationen mer utförligt: ”En 
konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan 
mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (ibid, 
s.145). 
 
I detta sammanhang bör begreppet mobbning även tas upp för att kunna skilja dessa 
åt. Maltén (1998) definierar begreppet såhär: ”mobbning föreligger när en individ 
(eller flera individer) gång på gång och över tid utsätts för kränkande behandling från 
andra individer som samverkar kring handlingen” (ibid, s.163). Att tillfälligt vara 
osams, ha en konflikt, är alltså inte mobbning. Samtidigt menar Gill (Skolverket, 
2009) professor i pedagogik och expert på våld bland ungdomar att mobbning och 
konflikt ligger nära varandra. Han påpekar hur vuxnas misstolkning av en situation 
som en konflikt mellan två jämbördiga parter, då den i själva verket handlar om 
mobbning, kan få negativa konsekvenser. Mobbarna söker få fram en aggressiv 
reaktion hos offret och provocerar tills målet nåtts. Om lärare tolkar denna situation 
som en konflikt känner sig offret missförstått och risken för att vilja hämnas ökar 
betydligt, menar Gill. Maktaspekten är viktig för att skilja mobbning och konflikt åt 
(ibid.) 
 
Maltén (1998) menar att konflikter kan uppstå på tre olika nivåer. På individnivå kan 
man finna sig vara i konflikt med sig själv och stå mellan olika val, roller osv. Den 
andra typen av konflikt är på gruppnivå, alltså mellan två eller flera människor. 
Maltén betonar att dessa konflikter ofta bottnar i en fråga om makt, vem som ska 
bestämma. Det kan ta sig uttryck på olika sätt, exempelvis genom en 
kommunikationskonflikt som beror på missförstånd, sakkonflikt, rollkonflikt, 
intressekonflikt, värdekonflikt eller strategikonflikt. Den tredje typen av konflikt 
ligger på organisationsnivå, där verksamhetens mål inte stämmer med verkligheten 
(ibid.)  
 
Konflikter på gruppnivå är de som läraren oftast ska tackla i sin vardagliga 
verksamhet. Det kan handla om konflikter mellan elever eller konflikter mellan 
lärare och elev. Sakkonflikter där man är oeniga om vilka regler som gäller och hur 
arbetet ska läggas upp förekommer i stor utsträckning i skolan. Likaså gör 
intressekonflikter där var och en ser till sig själv i första hand, samt värdekonflikter 
där man skiljer sig åt i synen på vad som är ett accepterat beteende (ibid.) 
 
Maltén (1998) menar att ”konflikt hör samman med förändring och utveckling” (ibid, 
s.151). Trots detta upplevs konflikter av de flesta som något negativt som bör 
undvikas. En undvikande syn på konflikter bottnar i konflikträdsla som kan bero på 
att man är rädd för att kränka någon eller att bli sedd som en bråkmakare. 
Konsekvensen blir att arbetet stannar av, man kommer inte vidare eftersom 
konflikten hela tiden finns kvar. En annan syn på konflikter är att det är något som 
naturligt förekommer genom hela livet. Det handlar bara om att lära sig leva med det 
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faktum att vi hela tiden kommer att hamna i konfliktsituationer. Enligt den 
vitaliserande, interaktiva synen på konflikter fokuserar man på möjligheterna. Man 
ser konflikter som något konstruktivt så länge de hanteras och bearbetas på rätt sätt. 
Vi lär känna varandra och våra åsikter och värderingar. Arbetet och samarbetet 
utvecklas och stimuleras (Maltén, 1998). 
 

2.4.2 Konflikthanteringsstrategier 
 
Maltén (1998) beskriver hur den pedagogiska tillämpningen av konflikthantering kan 
stödja läraren i sitt arbete. Analys av konflikten är det första, viktiga steget som 
möjliggör att den blir begriplig och därmed lättare kan hanteras. Vissa 
problemsituationer som en elev hamnar i kan helt enkelt bero på system- och 
strukturfel inom skolans organisation, vilket innebär att konflikten måste lösas på 
organisationsnivå och inte på individnivå. Nästa steg i analysen är att undersöka de 
orsaker som ligger bakom konflikten, för att sedan tillsammans komma överens om 
en lämplig lösning som leder till konstruktiv utveckling. ”Lösningar som inte leder 
till insikt hos berörda om konfliktens verkliga orsaker, är inte värda att kallas 
lösningar” (ibid, s.146). 
 
Hur man når en lösning på konflikten kan delas in i fyra strategier. Defensiva 
strategier löser egentligen inte konflikter utan negligerar dem och visar för de 
inblandade att diskussionen är avslutad. Man undviker att komma i nära kontakt med 
varandra för att upprätthålla ”lösningen”. Självfallet kvarstår konflikten under ytan 
och de inblandade mår dåligt. Som en lösning på konflikter kan man även ta till 
makt- och tvångsstrategier. Inte heller denna strategi är någon egentlig lösning på 
konflikten då man pressar varandra tills någon ger sig. Man utnyttjar svaga sidor hos 
den andra parten för att vinna. Förloraren inväntar rätt tillfälle till revansch och 
konflikten kvarstår alltjämt. Denna strategi är vanlig i relationen mellan barn och 
föräldrar då den kräver ett beroendeförhållande för att vara verkningsfull. Maltén 
(1998) betonar den pedagogiska effekt strategin kan få. Förlorarens beteende blir 
trotsigt eftersom den upplever sig vara överkörd då den inte tillåts vara med och 
påverka. Rituella strategier handlar om avledningsmanövrar där man avleder 
uppmärksamheten från en konfliktsituation genom att ”mjuka upp den sociala 
samvaron och den psykiska miljön” (ibid, s.177.) Genom att medvetet placera elever 
på ett visst sätt kan exempelvis deras upplevelse av konflikten dämpa ångesten som 
situationen skapat. Dessa ritualer löser inte själva konflikten men underlättar och 
skapar bättre förutsättningar för de inblandade (ibid.) 
 
Den mest effektiva strategin är samverkansstrategin. Strategin går ut på att 
inblandade parter för problemlösande samtal, förhandlar och i de fall det behövs tar 
in en utomstående person som kan medla. Målet är att hantera konflikten på ett 
konstruktivt sätt så att båda parter känner sig nöjda med lösningen, en så kallad win-
win situation (ibid.) Maltén (1998) betonar att de inblandade måste vara beredda 
både på att ge och ta för att nå en bra lösning.  
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Hur samarbetsintresset och egenintresset står i förhållande till varandra påverkar 
möjligheterna till en bra hantering av konflikter. Dessa konfliktbeteenden illustreras 
av figuren nedan (Maltén, 1998): 

 
   
   Figur 2. Två dimensioner i en konflikt (Maltén, 1998) 
 
För att kunna använda samverkansstrategin krävs två saker; dels att man erkänner att 
det finns en konflikt och dels att man är ense om att hantera den gemensamt för att 
nå en lösning. Medlarens uppgift är inte att komma med lösningar utan snarare att 
hjälpa till att uppnå en ömsesidig förståelse av de inblandades upplevelser av 
konflikten och dess orsak. Medlaren bör även peka på betydelsen av en 
problemanalys för att bättre kunna få överblick över situationen (Maltén, 1998). 
 
Somech (2008) har i sin studie bland annat undersökt hur strategier för 
konflikthantering hänger samman med effektiviteten i skolarbetslag. Ett av resultaten 
visar en positiv relation mellan användning av samverkansstrategi (benämns som 
integrating conflict management style) och grupprestationer. Ett annat resultat 
påvisar en negativ relation mellan maktstrategi (benämns som dominating conflict 
management style) som konfliktlösning och grupprestationer. Med andra ord 
presterar man bättre när man samarbetar istället för att konkurrera.  
 
Brassard & Morris-Rothschild (2006) har visat hur lärares klassledningsstil och 
strategier för konflikthantering hänger samman med anknytningsteorin. Resultatet 
pekar på att lärare som har en trygg anknytning i större utsträckning använder 
samverkan och kompromisser i sin konflikthantering än en lärare som är otrygg, 
känner oro och har ett undvikande beteende. 
 

2.4.3 Försvarsmekanismer  
 
När en svårhanterad situation uppstår reagerar människan med att försvara sig. De 
försvarsmekanismer som Freud funnit i vårt beteende menar Maltén (1998) kan 
hindra oss i konflikter. Genom att använda dessa försvarsmekanismer blir konflikten 
mer svårlöst, dels utifrån elevernas perspektiv men även utifrån lärarens. När man 
förstår dessa mekanismer är det lättare att hantera elevers beteende men också att 
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som lärare se till själv och hur man reagerar. Några av de vanligaste 
försvarsmekanismerna beskrivs nedan kursiverade. 
 
Regression innebär att man faller tillbaka till ett omoget beteende och beter sig som 
ett litet barn. Antingen skriker man och kastar saker eller så reagerar man med att bli 
hjälplös och söka omhändertagande av andra. Projektion betyder att man hellre ser 
de svagheter hos andra som man själv har. Man skyller ifrån sig. Vid bortträngning 
blundar man för eventuella problem istället för att erkänna dem. Man förtränger och 
bagatelliserar det jobbiga för att slippa ta tag i det. Förskjutning har att göra med att 
låta känslorna gå ut över någon annan än den det har att göra med. Man ger sig på 
någon svagare. Rationalisering, eller bortförklaring innebär att man skyller på olika 
omständigheter för att förminska sin del i ett misslyckande. Identifikation går ut på 
att passa in, att bete sig som de andra för att inte ses som onormal. Man kanske 
spelar tuff eller gör saker man egentligen inte vill för att få vara med i gruppen 
(Maltén, 1998). 
 

2.5 Aggression Replacement Training, ART 
 
ART är en metod för konflikthantering men fungerar även förebyggande i 
värdegrundsarbete genom att träna social kompetens och utveckla moraltänkande 
(Gibbs, Glick & Goldstein, 2006). ART är en multimodal metod som utvecklades i 
slutet av 1980-talet i USA av Professor Arnold P. Goldstein. Metodens syfte är att 
erbjuda sociala alternativ till barn och ungdomar med ett aggressivt beteende. 
Arbetet bygger på tre delar som är riktade mot olika dimensioner hos oss. 
Interpersonell, eller social, färdighetsträning handlar om vad vi gör, vårt beteende. 
Ilskekontroll jobbar med vad vi känner, vår emotionella dimension. Moralträning 
utvecklar vad vi tänker, vår kognitiva dimension (ibid.)  
 
Kapitlet kopplar samman begreppen social kompetens, aggressivitet och värdegrund 
med de tre delar ART består av samt avslutas med tidigare forskning kring metoden.  
 

2.5.1 Social kompetens och interpersonell färdighetsträning  
 
Social kompetens definieras av Nationalencyklopedin som ”förmåga att umgås och 
kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala 
samvaron”(www.ne.se). Manger m.fl. (2007) skiljer ut fem dimensioner av 
begreppet social kompetens: samarbete, självkontroll, självhävdelse, empati och 
ansvarstagande. Till skillnad från andra typer av kompetens så finns en övre gräns 
för hur mycket av dessa dimensioner som innebär att vara socialt kompetent. Är en 
elev exempelvis alltför samarbetsvillig får den svårt att arbeta självständigt och stå 
på sig gentemot gruppen. Att vara socialt kompetent handlar om att ha konstruktiva 
redskap för att skapa positiva relationer till andra. En elev som inte är socialt 
kompetent blir ensam och har svårt att samarbeta med andra (ibid.) 
 
Interpersonell, eller social, färdighetsträning tränar eleverna i vad de ska göra istället 
för att agera med aggressivitet (Gibbs m.fl, 2006). Genom rollspel tränar sig eleverna 
i att ge lyckade exempel på ett alternativt beteende i en konfliktsituation. 
Färdigheterna övas sedan i miljöer utanför ART-träffarna så att de kan appliceras i 
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vardagen och bli ett tankeverktyg för eleverna. Den interpersonella 
färdighetsträningen ska resultera i ökad social kompetens och underlätta i samspelet 
med andra (ibid.) 
 

2.5.2 Aggressivitet och ilskekontrollträning  
 
Gibbs m.fl. (2006) tar stöd av annan forskning i synen på aggression som ett inlärt 
beteende. Aggression lärs in i det sociala sammanhang barnet ingår i från födseln. 
Föräldrar med ett aggressivt beteende lär barnet att det ska reagera och agera på 
samma sätt. Bestraffning är den typ av uppfostran som används och den talar om vad 
barnet inte får göra. Den som straffas lär sig att den starke har rätt och använder 
sedan samma strategi i samvaron med andra. Inom ART menar man att eftersom 
aggression är ett inlärt beteende måste man lära av och lära om i ett socialt samspel. 
Andra människor omkring en fungerar som goda förebilder och visar på ett annat sätt 
att agera där ilskan inte tar överhanden (ibid.)  
 
Målet med ilskekontrollträning är att elevens förmåga till självkontroll höjs och att 
ilskan och aggressionen minskar så att den blir hanterbar. För att uppnå detta tränas 
eleverna i att reagera enligt en responskedja i sju steg där de lär sig känna igen 
signalerna och använda tekniker för att minska graden av ilska (ibid.) 
 

2.5.3 Värdegrund och moralträning  
 
Moralträning kan kopplas till värdegrundsarbete på så sätt att eleverna tränas i att 
resonera kring rätt och fel samt konsekvenser för olika beteenden. Eleverna övar på 
att medvetandegöra argument kring etiska spörsmål. Syftet är att öka den moraliska 
kompetensen. Även konsekvenstänkandet utvecklas. Träningen går till så att 
eleverna sätts in i grupper med varierande nivå av moraltänkande. De får moraliska 
dilemman som ska lösas gemensamt och tanken är att de elever som har en högre 
nivå av moraliskt resonerande ska vara förebilder och utveckla de andra elevernas 
moraliska tankegångar (Gibbs m.fl, 2006).  
 

2.5.4 Tidigare forskning kring ART 
 
Gundersen & Svartdal (2006) visar positiva resultat hos 65 norska elever med 
problembeteenden som fått genomgå ART. Deras sociala färdigheter hade förbättrats 
samtidigt som problembeteenden som exempelvis aggression minskat. 
 
Även den studie Salmon (2003) genomfört visar på positiva resultat av användande 
av ART i skolan. Förutom förbättrade sociala färdigheter visar resultaten även att 
elevernas skolprestationer förbättrats och att närvaron under terminen ökat bland 
dessa elever. Hos de elever där ett destruktivt och ibland våldsamt beteende 
förekommer är ART en viktig förebyggande insats för att stoppa en negativ 
utveckling och erbjuda andra alternativ.  
 
Kritik som framförts mot metoden består till exempel i att eleverna istället för att 
efterfölja det positiva beteendet i gruppen lär och tar till sig av det negativa beteendet 
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(Johannessen, 1997). Forskning har också ifrågasatt hur olika ART-tränare tolkar och 
förmedlar metoden till eleverna. Detta får till följd att effekten av metoden blir svår 
att mäta då träningen kan ha utformats på varierande sätt (ibid.) Levin, Lindén, 
Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2000) riktar kritik mot att metoden utgår ifrån 
samhällets normer om vad som är normalt beteende istället för att se till individen. 
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3 PROBLEM 
 
Värdegrunden är den utgångspunkt läraren har i all sin undervisning. Den kan tolkas 
och uttryckas olika. I den dagliga konflikthantering som ingår i skolan förmedlas 
värdegrunden konkret till eleverna. Hur man som lärare väljer att hantera konflikter 
får pedagogiska konsekvenser både för lärandet och för det sociala samspelet. En 
metod vid konflikthantering som används flitigt är aggression replacement training, 
ART.  
 
Jag vill i min undersökning ta reda på mer om fem grundskollärares uppfattningar 
kring samspelet mellan värdegrund, konflikthantering och ART, samt vilka 
pedagogiska konsekvenser dessa tre begrepp kan kopplas till. För att undersöka detta 
utgår jag från två övergripande frågeställningar: 
 
 
 

• Vilka pedagogiska aspekter utgår lärarna ifrån i sitt värdegrundsarbete? 
 
• Vilka uppfattningar av ART har lärarna? 
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4 METOD 
 
Den kvalitativa metoden har en hermeneutisk historia. Patel & Davidson (2003) 
benämner tankarna ur hermeneutiken som att människan är en aktiv skapare av sitt 
liv men påverkas av det historiska och sociala sammanhang man ingår i. Inom denna 
forskning anses människans handlande ha en innebörd som uttrycks och förstås 
genom det som kommuniceras (ibid). Att människan är en handlande varelse som 
vill något med det hon gör betecknar Starrin och Svensson (1994) som att hon är 
intentionell. Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden kan forskaren studera 
uppfattningar, intentioner och handlingar omkring ett visst fenomen. 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Undersökningen är kvalitativ på så sätt att den syftar till att ta reda på de 
uppfattningar deltagarna har om fenomenet ART. Starrin och Svensson (1994) 
definierar en kvalitativ analys som en undersökning av beskaffenheten hos ett 
fenomen. Det har att göra med karaktären eller egenskapen hos fenomenet (ibid). 
Patel och Tebelius (1987) menar att en kvalitativ undersökning är deskriptiv, 
beskrivande, och utgår ifrån deltagarnas personliga uppfattningar av ett fenomen.  
 
Undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer, vilket innebär öppna frågor (låg 
grad av standardisering) och en anpassning av frågeföljd utifrån situationen (låg grad 
av strukturering) (Patel & Davidson, 2003). På detta sätt lämnas ett stort utrymme för 
deltagare att svara på intervjufrågor och deras uppfattningar blir synligare. 
Intervjufrågorna (se bilaga 1) har använts som utgångspunkt men ibland har vissa 
följdfrågor hoppats över då intervjupersonen kommit in på temat ändå. Samtidigt har 
ytterligare följdfrågor tillkommit då nya intressanta infallsvinklar uttryckts av 
intervjupersonerna. 
 
Författarna (Patel & Davidsson, 2003) belyser några viktiga aspekter vid kvalitativa 
intervjuer. Dels att intervjupersonen får hjälp att skapa ett meningsfullt sammanhang 
kring fenomenet och att personen känner sig bekväm i intervjusituationen, men också 
den maktaspekt som finns närvarande. Inledningsvis informerade jag om mitt syfte 
med undersökningen och förklarade min nyfikenhet inför deltagarnas uppfattningar 
och erfarenhet kring ämnet. Detta för att ge deltagarna inblick i undersökningen och 
göra att deras medverkan upplevdes betydelsefull. 
 
Intervjuerna har skett i respektive klassrum efter lektionstid med en tidsåtgång på 
cirka 40 minuter. Vid samtliga tillfällen utom ett deltog endast intervjuperson och 
intervjuare. Vid en intervju med en av ART-tränarna satt även en lärarkandidat med. 
Detta anser jag påverkade intervjupersonens svar då denne sannolikt upplevde sig 
granskad av lärarkandidaten. Samtidigt kan lärarkandidatens medverkan eventuellt 
lett till att diskussionen kring konflikthantering fördjupades då denne nyligen läst om 
ämnet. 
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4.2 Undersökningsgrupp 
 
De deltagare som ingått i undersökningen består av tre ART-tränare samt två 
klasslärare som undervisar berörda elever. Samtliga deltagare arbetar på samma 
skola i en mindre tätort i sydöstra Sverige. Deltagarna har valts ut dels på grund av 
tidigare kontakt under min utbildning och dels för att de nyligen varit i direkt kontakt 
med arbetet kring ART, eller fortfarande jobbar med det. Urvalskriterierna för ART-
tränarna var att de skulle vara diplomerade och ha arbetat aktivt med metoden minst 
en termin. För klasslärarna gällde att minst en av deras elever skulle ha haft ART 
under detta år. 
 
Av de fem deltagare som medverkat i undersökningen är samtliga klasslärare som 
har arbetat inom yrket i minst tio år. ART-tränare 3 är diplomerad sedan fem år 
tillbaka och har mest erfarenhet av att arbeta med metoden. ART-tränare 1 och 2 
blev diplomerade för ett år sedan och har jobbat med metoden sedan dess. 
 

4.3 Databearbetning 
 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av videokamera där linsskyddet var kvar på. 
Detta på grund av att ljudkvalitén blev bättre än med en bandspelare. Genom att 
spela in intervjuerna kunde intervjuaren koncentrera sig på att lyssna och ställa 
följdfrågor. Dessutom kommer andra aspekter som betoning och tonfall med, något 
man missar genom att anteckna. Med hjälp av de inspelade intervjuerna fanns 
möjlighet att gå tillbaka flera gånger i den senare analysen. Dock blev 
databearbetningen omfattande eftersom deltagarna utförligt beskriver sina 
uppfattningar. I analysen undersöktes eventuella likheter och skillnader mellan 
deltagarnas uppfattningar om värdegrundsarbetet, konflikthantering och metoden 
ART.  
 
Patel & Davidson (2003) resonerar kring kvaliteten i en kvalitativ undersökning 
utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet definieras vanligen som hur 
pass ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under samma 
förutsättningar (Bell, 2006). Inom kvalitativa studier fungerar reliabilitet dock inte på 
samma sätt eftersom de undersöker företeelser och uppfattningar. Det innebär att 
samma tillvägagångssätt vid olika tillfällen kan ge olika resultat därför att 
intervjupersonen exempelvis ändrat åsikt eller fått nya insikter (Patel & Davidson, 
2003). Istället vävs inom kvalitativa studier begreppet reliabilitet ofta samman med 
begreppet validitet som därigenom får en bredare mening.  
 
Validitet, eller giltighet, handlar om ett mått på om man beskriver det man ska 
beskriva. Validiteten kan gälla datainsamling, mångfacetterade tolkningar av resultat 
och hur tydligt dessa kan förstås, men validitet är som sagt ett brett begrepp (Patel & 
Davidsson, 2003). Triangulering är vanligt för att öka validiteten i en studie. 
Triangulering innebär att söka data från många olika källor för att få en större 
variation och ett vidare perspektiv på fenomenet. Vid analys av data kan 
triangulering ske i och med att forskaren utgår ifrån flera olika teorier som hjälp vid 
tolkning (ibid.) Även Lantz (2007) berör det stöd för tolkning som olika teorier ger. 
”Vid bearbetning som sträcker sig längre än beskrivning kommer teoretiska begrepp 
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att användas som är valda ur teorin, dvs. intervjupersonen behöver inte själv ha 
anknutit till dessa” (2007, s.100). 
 
I undersökningen har triangulering nyttjats på det sätt att olika teorier använts för att 
tolka resultaten. Detta har gjort att analysen kunnat bli mer abstrakt och att mönster i 
helheten lättare kunnat upptäckas. Lantz (2007) menar att genom användande av 
teoretiska begrepp nyanseras förståelsen av fenomenet som undersöks.  
 
Fem källor har använts för att samla in data, detta på grund av den begränsning i tid 
och utformning som en C-uppsats har. Källorna har dock två olika perspektiv, dels 
klasslärares och dels ART-tränares, vilket medför en något mer nyanserad bild 
eftersom kompetensen av ART varierar. Resultatet redovisas genom en 
sammanställning av deltagarnas uppfattningar utifrån begreppen värdegrund, 
konflikt, problembeteende, pedagogiska konsekvenser och ART. I analysen har jag 
sökt efter skillnader och likheter mellan deltagarnas uppfattningar. Lantz (2007) 
menar att en kvalitativ analys fokuserar på det eventuellt olikartade, till skillnad från 
en kvantitativ analys som jämför ”mer än” eller ”mindre än”. Samtidigt bör analysen 
vara något mer än en beskrivning av det som frågorna berör, intervjuaren reflekterar 
och gör det som beskrivits mer abstrakt (ibid.) 
 
Vid bearbetning av data betonas vikten av att vara medveten om de val man som 
forskare gör vid transkribering från tal till skrift. Vid intervjuer är det viktigt att 
svaren inte rycks ur sitt sammanhang utan att även den som blivit intervjuad ska 
kunna känna igen och uppleva forskarens tolkningar som logiska (Patel & 
Davidsson, 2003). När data har bearbetats har jag haft i åtanke att intervjupersonerna 
ska kunna känna igen sina egna citat och att andemeningen inte ska förvrängas. Dock 
upplever jag det ibland svårt att göra andemeningen synlig bara genom skriftliga citat 
då betoning, tonfall och icke-verbal kommunikation gör att man får en djupare 
förståelse av intervjupersonens uppfattning. I dessa fall har jag återgivit citaten 
ordagrant men diskuterat de andra aspekterna i anslutning till citaten. Angående 
grammatiska fel och ständigt återkommande utfyllnadsord (exempelvis då, så) har 
jag valt att rätta felen och ta bort dessa småord i de fall de inte har någon betydelse, 
med tanken att öka läsbarheten.  
 
Generaliserbarhet i en kvalitativ studie handlar om huruvida resultaten kan 
generaliseras från den mindre, studerade gruppen till en population (Patel & 
Davidsson, 2003). Mitt syfte med undersökningen har varit att ta reda på mer om 
fenomenet värdegrundsarbete i skolan utifrån lärares personliga uppfattningar därför 
blir generaliseringar osäkra. Urvalet har skett utifrån möjlighet och tillgång istället 
för att systematiskt välja deltagare, vilket författarna (ibid.) menar krävs för att kunna 
generalisera. 
 

4.4 Etiska ställningstaganden 
 
I undersökningen har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning tillämpats (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 
Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som varje forskare bör följa för att ta hänsyn till 
den etiska aspekten i en studie.  
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Informationskravet innebär att varje deltagare ska få information om syftet för 
studien, hur deltagandet kommer att gå till samt att det är frivilligt att medverka och 
tillåtet att när som helst avbryta medverkan. Jag informerade varje deltagare om 
undersökningens syfte, frågade om de var intresserade att delta och att ljud skulle 
spelas in under intervjuns gång. Ingen tillfrågad tackade nej till medverkan. Jag 
informerade inte om att medverkan när som helst kunde avbrytas då det kändes 
överflödigt eftersom intervjupersonerna var engagerade i att medverka. 
 
Samtyckeskravet har att göra med att deltagarnas samtycke ska efterfrågas, särskilt 
när undersökningen kräver en aktiv insats av deltagarna. I detta fall då 
undersökningen behandlar ämnen av etiskt känslig karaktär var jag noga med att 
deltagarna inte skulle peka ut eller diskutera enskilda elever utan berätta om egna 
uppfattningar kring värdegrundsarbetet.  
 
Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarna ska anonymiseras och att deras 
uppgifter ska förvaras säkert. Ingen obehörig ska kunna ta del av uppgifterna. 
Vetenskapsrådet menar att ”All personal i forskningsprojekt som omfattar 
användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör 
underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” (1990, 
s.12) Då inga namn på elever nämndes och heller inga andra uppgifter som gjorde att 
jag kunde identifiera vem eleven var undertecknades aldrig någon förbindelse om 
tystnadsplikt. Jag har i resultatet valt att skriva ”eleven” istället för han eller hon för 
att ytterligare anonymisera uppgifterna. I de fall där citaten skildrar allmänna 
skillnader mellan pojkar och flickor beskrivs dock citaten ordagrant. Jag har valt att 
benämna intervjupersonerna som lärare 1, 2 respektive ART-tränare 1, 2, 3. 
 
Vetenskapsrådets sista krav är nyttjandekravet. De uppgifter som insamlats får 
endast användas inom forskningen. All information kommer efter studiens 
avslutande att raderas, under tiden förvaras uppgifterna på ett sätt som gör att bara 
jag kan komma åt dem. 
 

4.5 Metodkritik 
 
Angående val av metod anser jag att kvalitativ intervju varit det mest givande 
tillvägagångssättet då syftet var att ta reda på deltagarnas uppfattningar. En 
kvantitativ undersökning hade krävt fler än fem deltagare och var därför inte en 
relevant metod för detta arbete. Däremot hade det varit intressant att observera hur 
värdegrundsarbetet syns i den vardagliga verksamheten i skolan. Det hade säkerligen 
även varit givande att observera och jämföra de olika ART-tränarnas sätt att 
undervisa i metoden. Dock hade detta inte rymts i en C-uppsats, men det kunde vara 
spännande uppslag för framtida forskning. 
 
Val av intervjupersoner skedde utifrån den tillgång som fanns möjlig med hänsyn till 
urvalskriterier och tid. Fem intervjupersoner deltog och de data som intervjuerna gav 
tillgodosåg syftet med undersökningen. Självklart upplevs det alltid intressant att få 
reda på ännu fler personers uppfattningar men någonstans måste en gräns dras på 
grund av utrymmes- och tidsaspekter. 
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Utformning av intervjufrågor skedde med hjälp av tillämplig litteratur för att 
säkerställa ett mer relevant resultat. Inledningsvis ställdes en öppen, övergripande 
fråga (se bilaga 1) för att sedan vid behov kunna specificera och klargöra olika 
uppfattningar under intervjuns gång med hjälp av resterande frågor. På grund av att 
intervjun hade låg grad av strukturering kunde frågeföljden anpassas utifrån 
kontexten. Detta upplevde jag som mycket värdefullt då intervjupersonerna hade 
olika sätt att resonera kring fenomenet. Vissa deltagare pratade fritt och kom in på 
berörda områden självmant medan andra var intresserade av vilka frågor som kom 
härnäst. Jag hade gjort valet att inte låta intervjupersonen läsa frågorna innan. På 
detta sätt ville jag få fram mer av deras egna uppfattningar utan att de skulle känna 
sig begränsade av frågorna. Inledningsvis informerades deltagarna om att pappret 
med frågor mest var ett stöd för mitt minne, men om någon hade frågat hade de 
självklart fått tillgång till frågorna innan.  
 
Databearbetning skedde genom transkribering av ljudfiler från intervjuerna. Som 
nämnts tidigare var det inte alltid helt lätt att återge andemeningen i ett citat 
skriftligen, då den icke-verbala kommunikationen blir osynlig. Jag har i dessa lägen 
valt att referera citaten ordagrant men beskrivit andemeningen i anslutning till 
citaten. Stundtals var det svårt att uttyda vad som sades i intervjun och då var 
möjligheten att gå tillbaka och lyssna ett flertal gånger utmärkt.  
 
De etiska aspekter jag tagit ställning till utgår från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
för forskning inom det humanistisk- och samhällsvetenskapliga fältet. Den kritik som 
kan framföras mot det etiska förfaringssättet är att deltagarna aldrig informerades om 
att de under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. Anledningen till detta 
måste sägas vara att jag är bekant med deltagarna sedan innan och förutsatte att de 
skulle framföra eventuella betänkligheter trots bristen på information om detta. 
Samtliga deltagare var även positivt inställda till att medverka i studien och 
engagerade under intervjuernas gång. Ytterligare kritik kan vara att rektor aldrig 
tillfrågades om deltagarnas medverkan i studien. Vid tillfället såg jag inga skäl till att 
informera rektor.  
 
I undersökningen har innehållet, så långt det är möjligt, anonymiserats. Samtidigt är 
det av intresse att kunna utröna vilka citat som tillhör en viss deltagare och därför har 
valet gjorts att benämna dem utifrån yrkesinriktning och nummer. Alla elever som 
nämns i intervjuerna benämns just som elever, även om det i intervjuerna talas om 
honom och henne. I de fall där intervjupersoner skildrar allmänna skillnader mellan 
pojkar och flickor anser jag det nödvändigt att skriva ut det ordagrant för att citatet 
ska få relevans. Dessa val borde tillgodose konfidentialitetskravet, även om personal 
på den berörda skolan naturligtvis kan uttyda vilka ART-tränare det handlar om 
eftersom de inte är så många.  
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5 RESULTAT 
 
I avsnittet redovisas de resultat som undersökningen givit. De olika uppfattningar 
intervjupersonerna gett uttryck för har delats in i underkategorier. Dessa kategorier 
bildar följande rubriker gällande synen på värdegrund, konflikter, elever med 
problembeteende, pedagogiska konsekvenser av problembeteenden samt en 
granskning av metoden ART. I resultatet används uteslutande begreppet elev med 
problembeteende då det täcker in ett bredare spektra än sociala och emotionella 
svårigheter.  
 

5.1 Synen på värdegrund 
 
I detta avsnitt diskuteras vad värdegrund är, när värdegrundsarbetet förekommer i 
deltagarnas egna klasser samt hur deltagarna konkret arbetar med värdegrunden 
tillsammans med eleverna. 
 

5.1.1 Definition av värdegrund 
 
Begreppet värdegrund beskriver deltagarna som de normer som styr våra relationer i 
vardagen, både skrivna och oskrivna regler. Bemötandet oss emellan. Samtidigt finns 
en osäkerhet kring begreppet som citatet från ART-tränare 1 visar. 
 

ART-tränare 1: Hur man är mot varandra. Att respektera varandra. Olika 
livssituationer, nu känner den så, sedan om det är värdegrund i sig… men på 
något sätt är det värdegrund för mig. 

 
ART-tränare 3: Värdegrund för mig är de mellanmänskliga regler som vi bygger 
vår vardag på. Det är både skrivna och oskrivna regler och att bemöta 
varandra.  
 

Värdegrund från skolan 
En deltagare menar att värdegrunden finns till för att skydda de elever som inte kan 
ta för sig och stå upp för sig själva. Skolan ansvarar för att förmedla dessa regler. 

 
ART-tränare 3: Just det här att reglerna faktiskt är till för att man som elev ska 
vara skyddad när man blir utsatt. Det är till för de svaga. Det är till för de som 
inte kan ta för sig. Då ska det finnas klart hur du ska vara.  

 
Värdegrund hemifrån 
I jämförelse med ovan nämnda kategori finns även uppfattningen att värdegrunden 
borde förmedlas hemifrån men att detta inte längre sker. I det citat Lärare 2 säger kan 
man skönja en uppfattning att de värden som förmedlas hemifrån idag ser annorlunda 
ut jämfört med tidigare. Den stabilitet som barnen hade med sig är inte lika självklar 
idag. 

ART-tränare 2: Det är som någon sa, förr lärde man sig det här hemma, men nu 
får vi lära oss det i skolan. Att det inte finns med hemifrån just nu utan det läggs 
på skolan det också.  
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Lärare 2: Det är mer och mer barn som har sociala problem, tycker jag, som de 
tar med sig till skolan. Inte de senaste åren men om man ser längre tillbaka. Då 
var det ju stabila familjer. Man skiljde sig inte och flyttade hit och dit och 
barnen bodde lite här och där. 

 

5.1.2 Värdegrundsarbetet pågår ständigt 
 
Flertalet av deltagarna menar att värdegrundsarbetet alltid pågår och genomsyrar 
samvaron i klassen. Även om det varken är schemalagt eller fokuserat genom 
temadagar är det ett naturligt och viktigt inslag i det vardagliga arbetet.  

 
ART-tränare 1: Vi har inte värdegrundstema och så, men jag känner att man 
jobbar med värdegrunden hela tiden. Man kan aldrig nonchalera det. Vi måste 
hela tiden diskutera det här.  
 
ART-tränare 3: Det är ett varje-dag-arbete brukar jag säga.  

 

5.1.3 Det egna värdegrundsarbetet 
 
Synen på det egna värdegrundsarbetet uttrycks på olika sätt. Uppfattningar skiftar 
mellan att det alltid behövs värdegrundsarbete eller att nödvändigheten avgörs utifrån 
klassens behov. Åsikterna skiljer sig i fråga om hur delaktiga eleverna ska vara i 
arbetet med att skapa regler för bemötandet i skolan. Förutom metoderna ART och 
Lions Quest använder en deltagare loggbok. En aspekt som framkommer är värdet av 
att vara konsekvent i sitt bemötande mot elever och att detta är en ansträngande 
uppgift där eleverna ständigt testar läraren. 
 
Behovet av värdegrundsarbete 
En deltagare anser att metoderna ART och Lions Quest bara bör användas när 
eleverna är i behov av att arbeta med värdegrunden eftersom det tar så mycket tid 
från undervisningen. En annan deltagare menar att värdegrundsarbete alltid behövs 
även om det för tillfället inte sker utifrån något särskilt material. 

 
Lärare 1: Sedan är det hur stor plats det (ART och Lions Quest) ska få ta från 
allt annat. Men det beror på hur klassen är. Är det en klass som behöver det då 
får man lägga annat åt sidan och ta till det här. Och funkar det utan så är det 
jättebra. 

 
Lärare 2: Det (Lions Quest) är ett bra material annars och det behövs alltid.  

 
Elevinflytande 
Uppfattningarna kring hur delaktiga elever bör vara i värdegrundsarbetet varierar. En 
deltagare har gemensamma diskussioner med eleverna där man tillsammans 
resonerar kring gränsdragning och bemötande. Eleverna deltar aktivt genom 
övningar och redovisningar. En annan deltagare utgår från fasta regler, dels skolans 
och dels de egna regler som denne lärare har. I arbetet med en ny klass handlar det 
om att eleverna ska lära sig vad som gäller och följa det. 

 
Lärare 2: Vid behov har vi diskussioner. Så vi vet var vi står någonstans, vilka 
värden, eller vad man kan acceptera och vad som inte är bra, var gränserna går, 



27 

hur vi ska bedöma och behandla varandra. Det är mycket sådana övningar 
tillsammans. Diskussioner med redovisningar sedan efteråt.  

 
ART-tränare 3: Man måste börja med själva arbetsmiljön och tala om hur den 
ska vara. Sedan går det ganska fort när de väl kommer igång och vet hur det ska 
vara. Så här vill vi ha det på den här skolan och så här vill jag ha det i min 
klass.  

 
Loggbok 
En deltagare använder loggbok där eleverna skriver om sitt eget och andras 
bemötande. Detta används sedan för att jobba vidare med eleverna. 

 
ART-tränare 3: Jag för en loggbok. Det är mitt främsta instrument att hjälpa 
eleven på traven, alltså korrigera eller gå igenom. Då har jag som en punkt att 
de ska skriva om hur de varit mot andra och hur de upplever att andra varit mot 
dem. 

 
Uthållighet 
Konsekvens betonas av en deltagare för att få ett bra resultat hos eleverna. Det krävs 
uthållighet för att klara av de återkommande tester elever utsätter läraren för kring de 
regler som gäller. 
 

ART-tränare 3: Det som tar lång tid att bygga upp går att rasera ganska fort. 
Det som tär på en är att orka hålla på år ut och år in. För att du blir testad. Inte 
varje dag, men nästan varje dag.  

 

5.2 Synen på konflikter 
 
Deltagarnas uppfattningar om förekomst av konflikter, vilken laddning begreppet 
konflikt har, balansen mellan socialt arbete och undervisning, synen på 
konflikthantering i allmänhet samt hur de själva hanterar konflikter citeras under 
denna rubrik. 
 

5.2.1 Konflikter uppstår ständigt 
 
Samtliga deltagare var eniga om att konflikter mycket ofta förekommer inom skolan. 

 
ART-tränare 1: Konflikter uppstår hela tiden mellan barn. 
 
ART-tränare 2: Nästan mer det än att lära ut är det, att lösa konflikter. Men 
också det är vilken grupp man har. 

 

5.2.2 Negativ laddning men vissa positiva effekter 
 
Ordet konflikt var för deltagarna negativt laddat men vissa kunde se positiva aspekter 
av de dagliga konflikterna. I det citat lärare 1 säger kan man ana en uppfattning att 
konflikter eventuellt är bra, så att man inte bara ”lallar på”, som läraren uttrycker det. 
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Lärare 1: Det (konflikter) kan vara både positivt och negativt. Sedan är det ju 
vad man är i för grupper. Kanske om man är i en grupp där det uppstår väldigt 
få konflikter är det lättare att man bara lallar på. 

 
ART-tränare 3: En konflikt är ju en negativ laddning egentligen men det behöver 
inte vara negativt, för en konflikt i en process kan leda till utveckling. Man lär 
sig saker om varandra i konflikter. 
 
ART-tränare 2: Konflikt tänker man ju negativt men det kan vara en positiv 
slutkläm på det. 
 
Lärare 2: Konflikt låter negativt för mig, med osämja och försämrade 
arbetsresultat. Det tar tid att reda ut. Så det är negativt. 

 
 

5.2.3 Konflikthantering före undervisning 
 
När en konflikt uppstår eller redan har skett anser samtliga deltagare att den måste 
redas ut och att det kommer före undervisningen. En deltagare fokuserar på att elever 
måste vara trygga för att kunna lära sig. 

 
Lärare 1: Det är viktigt att klassen fungerar. Man får lägga annat åt sidan tills 
man kommer dit. 

 
ART-tränare 3: Om du har en klass som inte fungerar socialt då är din 
undervisning ganska ointressant därför att du har inga trygga elever. De är 
rädda när de kommer hit för att bli utsatta för något. Du måste börja i den 
änden. 
 

5.2.4 Synen på konflikthantering 
 
Hur deltagarna ser på konflikthantering i allmänhet varierar. En deltagare menar att 
målet är att eleverna ska kunna lösa sina konflikter själva. En annan deltagare tror 
däremot att det behövs en vuxen närvarande som kan lotsa dem till ett resultat. Flera 
av de intervjuade tar upp tidsaspekten, att konflikthantering stjäl mycket tid från 
undervisning. Ytterligare en aspekt som förs fram är att man måste skilja på olika 
typer av konflikter.  
 
Lärarens roll i en konflikt 
Uppfattningarna skiljer sig åt i fråga om vilken roll läraren ska ha i en konflikt. En 
deltagare menar att eleverna ska lära sig lösa konflikter självständigt medan en annan 
deltagare anser att läraren behövs för att uppnå ett bra resultat. 
 

ART-tränare 1: Vi ska ge dem (eleverna) verktyg för att lösa dem (konflikterna). 
Målet är att de ska kunna lösa konflikter själva men att vi ska hjälpa dem på 
vägen dit. Men det är svårt, beror på ålder och personlighet. 
 
Lärare 2: Ibland har vi tidigare gjort så att man låter ungarna själva försöka 
lösa konflikterna men, nej jag tror man behöver en vuxen med som styr och som 
sitter emellan. Lyssnar, lägger tillrätta kanske, lite stödfrågor och sådant så det 
inte kör ihop sig och de blir ännu mer osams. Lotsar dem fram till ett resultat. 
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Konflikthantering och undervisning 
Även om konflikthantering upptar mycket av tiden i skolan upplevs det ibland 
frustrerande att undervisningen hamnar som andra prioritet. 
 

ART-tränare 2: Jag kan känna en frustration inför att undervisningen inte är det 
som blir det viktiga.  

 
Lärare 1: Det är ju ständigt konflikter och jag anser att man måste reda ut dem. 
Jag blundar inte för dem (konflikterna). Jag tror alla mår bra av att det reds ut 
helt enkelt. 
 

Värdera typ av konflikt 
En konflikt kan å ena sidan vara att några elever tillfälligt är osams och ger varandra 
elaka kommentarer. Å andra sidan kan det handla om att någon brutit mot regler som 
för en vuxen skulle innebära allvarliga påföljder. Som lärare måste man skilja på 
allvaret i konflikterna och de efterräkningar som eleven får. 
 

ART-tränare 3: Man måste ta i allting men man måste värdera hur pass 
allvarligt det är. De flesta konflikter är ju en engångsföreteelse. Det som är 
intressant är om någon har brutit mot en regel. Det är en skillnad. Det är viktigt 
att klargöra om det har hänt någonting i den här situationen som inte är 
acceptabelt. Det är viktigt att de får reda på att så här gör man inte. 
 

5.2.5 Lärarens sätt att hantera konflikter 
 
Sätten som lärare använder för att hantera konflikter skiljer sig åt en del. Flera av 
deltagarna uttrycker att de har nytta av ART eftersom eleverna känner till den 
tankegången. En annan deltagare har mindre kunskap och erfarenhet av metoden och 
använder egna strategier beroende på situation och elev. Medling återkommer hos 
flera av deltagarna som en användbar strategi vid en konflikt. En deltagare använder 
sig av mentorssamtal för att reda ut konflikter som varit. Lärarens egen insats 
diskuteras även. 
 
Användning av ART 
Två av tre ART-tränare använder sin kunskap i metoden även i sin egen klass och 
upplever ART som en tillgång vid konflikthantering. Den tredje ART-tränaren menar 
att ART mer är en förebyggande metod än ett verktyg vid akuta konflikter. En lärare 
upplever ART som en bra strategi då alla elever har fått samma information. 
 

ART-tränare 2: Nu har jag ju ART i bakgrunden och eftersom vi har haft det i 
klassen så finns väl tanken bakom. Ilskekontroll till exempel. Nu känner jag 
barnen så väl att jag vet att nu är det dags att gå iväg ett tag. Jag tar de här 
knepen vid en konflikt. 

 
ART-tränare 3: Istället för att springa ut på skolgården och få tag på någon och 
vara arg, så går man igenom; vad skulle du ha gjort istället? Det är den största 
skillnaden, tycker jag, att man har verktyg (syftar på ART) att använda när det 
händer någonting.  

 
Lärare 1: Jag tycker det (att som klasslärare delta i ART) var bra på så sätt att 
jag har samma strategi när det händer någonting som de har sagt på ART. Jag 
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kan ställa samma frågor till ungarna; kunde du göra något annat istället för att 
bli arg?  

 
Medling som metod vid konflikter 
ART-tränare 1 använder medling vid konflikter som redan uppstått. Deltagaren 
förklarar hur medling går till och poängterar att båda parter ska känna sig nöjda 
efteråt. 
 

ART-tränare 1: Nu står vi mycket inför att situationer redan har varit. Då jobbar 
vi med medling. En i taget berättar sin version och den andra ska lyssna. Man 
avslutar med att tycka till hur det känns för båda. 
 
Lärare 2: Jag lyssnar på bådas versioner först och diskuterar sedan tillsammans 
med dem.  
 

Mentorssamtal efter en konflikt 
En deltagare använder mentorssamtal där läraren en gång i veckan tar upp saker som 
behöver redas ut enskilt med berörd elev.  
 

ART-tränare 3: Sedan har jag ett mentorssamtal varje vecka där jag sitter ner 
med eleven och pratar. Om det har hänt någonting vet de att de måste stå till 
svars. Då kan man tala om för dem hur de ska göra istället. 

 

5.2.6 Lärarens tankar och reaktioner vid konflikthantering 
 
Här tas lärarnas egna tankegångar kring konflikthantering upp. Hur de resonerar och 
hur de reagerar. Att vara medveten om sin egen insats och utvärdera den kan 
jämföras med att hantera konflikter på rutin utifrån mångårig erfarenhet. Att leta 
efter bakomliggande orsaker kan ställas i motsats till att peka ut vem den skyldige är. 
Andra aspekter som tas upp är tidsbrist samt skriftlig dokumentation inför kontakt 
med hemmet. 
 
Medvetenhet kring egna reaktioner 
Vid konflikthantering kan lärarens egna känslor påverka agerandet mot eleverna och 
detta fenomen är viktigt att vara medveten om. 
 

 Lärare 1: Börjar de tjafsa och svara emot då går hjärnan upp i rött, men jag 
försöker vara neutral och ge dem moraliska tankar.  
 
ART-tränare 1: Sedan tänker jag på; men hur var jag då, varför blev jag som jag 
blev? Man ändrar sig ju så pass mycket själv i en konflikt att det är svårt att 
göra det på det bra sättet man har tänkt. Då tänker jag sedan; hur skulle jag ha 
gjort? 
 

Erfarenhet ger rutin 
Deltagaren uttrycker att situationen avgör vilken strategi som bör användas vid en 
konflikthantering. Genom lång erfarenhet av konflikthantering skapas rutin. 
 

Lärare 2: Det finns ingen skriven strategi för att vi ska göra så här, utan det tar 
jag nog på rutin. Jag har ju gjort det här några gånger men det beror på vilken 
unge det handlar om också. Man lär sig dem rätt så fort.  
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Se till den bakomliggande orsaken eller peka ut den skyldige 
Vid en konflikt är det angeläget, menar en deltagare, att se till varje individ och vad 
som kan ligga bakom de problem som uppstått. En annan uppfattning handlar om att 
hitta vems felet är i konflikten. 

 
ART-tränare 1: Det viktigaste är nog att man är lyhörd för varje barn. Att man 
försöker se till dem. Varför är det så här idag? Vad beror det på? Att man 
försöker hitta orsakerna till problemen.  

 
Lärare 1: Då försökte man reda ut vem som hade skuld i det hela. 

 
Tidsbrist 
ART-tränare 1 upplever det jobbigt att inte ha tid att reda ut alla konflikter därför att 
tiden inte räcker till. 
 

ART-tränare 1: Men ibland känner man när man kommer hem att man inte har 
lyckats för att man helt enkelt inte har praktisk möjlighet att hinna med.  

 
Konfliktdokumentation 
ART-tränare 3 för anteckningar kring varje konflikt som sker och räknar ut 
procenttal för varje elev. Detta används som ett effektivt sätt att belysa problem vid 
utvecklingssamtal och i övrig kontakt med hemmet. 
 

ART-tränare 3: Så följer man upp det här och får ett ganska bra mått på 
frekvensen av hur ofta sådana incidenter upprepas. Det är bra att ta fram vid ett 
utvecklingssamtal. Det har väldigt bra effekt. Kan man då tala om att ert barn 
står för 90% av alla incidenter i två klasser, då förstår de att det är ett problem.  

 

5.3 Synen på elever med problembeteende 
 
Synen på elever med problembeteenden varierar. Vad ett problembeteende är 
beskrivs som allt ifrån svårt att ta kontakt med andra till att slåss. Hur deltagarna 
hanterar dessa elever skiftar mellan att utgå från varje individ och försöka se till 
dennes bästa, till att se olika grupperingar. De grupperingar som nämns är hög 
respektive låg status samt pojkar respektive flickor. Platsen avgör också vilken grad 
av problembeteende som ageras ut. 
 

5.3.1 Beskrivning av problembeteende 
 
En elev med problembeteende beskrivs på olika sätt. Det kan handla om en otålighet 
och rastlöshet som kommer till uttryck i ständiga avbrott. Aggressivitet som visas 
genom att slåss, lätt brusa upp och att ha svårt att hantera tillsägelser. 
Bakomliggande orsaker som ett svagt konsekvenstänkande och brist på alternativt 
beteende. Även sociala svårigheter i kontakten med andra tas upp som ett 
problembeteende. Slutligen beskrivs ett beräknande beteende där 
försvarsmekanismer kommer till uttryck. 
 
Rastlöshet 
Beteendet tar sig motoriska uttryck då eleven hela tiden rör på sig, ofta pratar och 
avbryter undervisningen. 
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Lärare 1: Svårt att sitta still, står hellre än sitter, dricker ofta vatten. Får jag gå 
och snyta mig? Handen upp och då är det något viktigt eleven vill säga som inte 
alls har att göra med det vi håller på med. Alltså tanken är på ett helt annat 
ställe.  

 
Aggressivitet 
Eleven visar varierande grad av aggressivt beteende. Flera deltagare påpekar att 
eleven inte vet om något alternativt sätt att handla bortsett från att vara aggressiv. 

 
ART-tränare 3: Jag tror inte eleven visste något annat sätt än att slå till när 
eleven blev frustrerad.  

 
Lärare 2: Lättretad, vresig…lite uppkäftig. Eleven visste inte riktigt hur eleven 
skulle tygla en tillsägelse. 

 
ART-tränare 2: Det kan vara ilskekontroll, att de har svårt att behärska sig. 

 
Svagt konsekvenstänkande 
Eleven visar kognitiva svagheter i sitt sätt att resonera och handla i sociala 
sammanhang. Ser bara till sig själv. Förstår inte att de egna handlingarna får 
konsekvenser för andra och för eleven själv. 
 

ART-tränare 1: En elev kan inte dra slutsatser. Till exempel att man förstår att 
mitt beteende ger de här konsekvenserna. I dagsläget är det för eleven bara ord. 
Att situationen, beteendet och konsekvensen hör ihop finns inte. Eleven kan inte 
ens se sin del och definitivt inte någon annans del i situationen. 
 

Beräknande och förnekande 
Eleven är medveten om sina handlingar och de konsekvenser de får men använder 
försvarsmekanismer som att skylla ifrån sig eller förneka sin egen del i konflikter. 

 
ART-tränare 3: Eleven är oerhört beräknande och smart. Den här eleven sa 
alltid; jag har inte gjort någonting. Alltså eleven var väl medveten om att denne 
hade gjort någonting. Vad tänker man med då? Hur hanterar man en sån? 

 
Blygsel 
Eleven är ensam och har svårt att fungera i grupp. Har ett inåtvänt beteende och tar 
liten plats. 

 
ART-tränare 2: Det finns de som har svårt att ta kontakt med andra. 

 

5.3.2 Utgå ifrån individen 
 
Istället för att sätta en stämpel på elever med problembeteenden uttrycks tanken att 
försöka arbeta utifrån elevens förutsättningar. Alla elever är i grunden goda och det 
är viktigt att ha bra relationer till dem.   

 
ART-tränare 1: När man tittar på sin grupp då tänker man att man nog kan sätta 
diagnoser på ganska många här, men vad spelar det för roll? Utan det är bara 
för mig att tänka; hur ska jag kunna göra det här barnets situation så dräglig 
som möjligt? Eller för att ge eleven de bästa förutsättningarna? Jag brukar säga 
att det inte är någon som föds ond. De är ju i grunden goa alla ungar. 
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ART-tränare 2: Jag ser nog på eleverna som en utmaning. A och O är att ha 
relationen till dem och veta när du ska gå och prata med dem och veta vad du 
ska trycka på. 

 

5.3.3 Status i klassen 
 
Den status elever har påverkar klimatet i gruppen. Huruvida elever med 
problembeteende har hög eller låg status finns olika uppfattningar om. Hur 
deltagarna ser på och jobbar med status varierar också.  
 
Starka ledare 
Elever med problembeteende har ofta hög status och detta kan vändas till något 
positivt. Läraren jobbar framgångsrikt med att hjälpa eleverna att fokusera på sina 
positiva sidor och bli förebilder för de andra i klassen.  
 

Lärare 1: De (elever med problembeteende) är ofta starka ledare. Då försöker 
jag vända det till att tala om för dem att du har så bra egenskaper som du kan 
använda på ett bra sätt. Du är stark så visa den starka sidan och ta vara på det 
och det brukar de ofta förstå faktiskt.  

 
Höja sin status 
En deltagare menar att elevers problembeteende till viss del kan bero på en vilja att 
höja sin status. Att få uppmärksamhet genom att vara otrevlig.  
 

Lärare 2: Eleven ligger inte bland högstatus, men ville naturligtvis gärna ty sig 
till de här eleverna som har lite högre status. En del av elevens beteende 
berodde nog på det tror jag. Ett missriktat sätt att höja sin status. 

 
Välja sida 
Istället för att fokusera på att förändra elever med hög status till att använda rollen 
positivt, måste man ta lågstatuselevernas sida. Utifrån likabehandlingsplanen bör 
man ta de utsattas utgångspunkt, påpekar deltagaren. 
 

ART-tränare 3: De (svaga eleverna) skiter egentligen i vad det är som gör att 
deras plågoandar låter dem vara. Det är ju ändå deras utgångspunkt man måste 
ta. Man kan ju inte ta förövarens utgångspunkt, då följer man inte 
likabehandlingsplanen. 

 

5.3.4 Skillnad mellan pojkar och flickor 
 
Uppfattningen att beteende skiljer sig mellan pojkar och flickor framkommer. 
Pojkarna anses bete sig mer öppet aggressivt vilket gör att deras konflikter blir mer 
synliga och lättare att hantera. Pojkarna anses oftast ha behov av att utveckla sin 
ilskekontroll genom ART. Flickorna menas ha ett mer dolt socialt spel som är 
svårare att upptäcka utifrån. Anledningen till att flickor bedöms ha ett behov av ART 
handlar om att träna sociala färdigheter. Överlag är det vanligast att pojkar får gå 
ART. 
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Olika beteende för pojkar och flickor 
Åsikten att pojkar och flickor reagerar och agerar på olika sätt socialt förs fram. 
Flickorna använder ett mer subtilt sätt att stöta ut någon medan pojkarna oftare 
hamnar i slagsmål eller skriker åt varandra. Flickornas konflikter sker mer dolt 
medan pojkarnas konflikter är mer synliga. 

 
Lärare 2: Tjejerna har ett annat beteende. Det blir oftast grupperingar och 
någon som inte får vara med och känner sig utanför. De kan vara ganska 
dumma mot varandra och det behöver inte vara så mycket. Med tjejerna räcker 
det med en blick eller ett snett leende så kan det ta hus. Medan grabbarna ryker 
ihop på ett annat sätt. 

 
Olika slags behov av ART 
Pojkar har svårare att hantera sin aggressivitet och är därför i störst behov av den del 
som inom ART heter ilskekontroll. Pojkarna bedöms även vara i behov av ART 
oftare än vad flickorna gör. Flickor får vanligen gå ART därför att de har svaga 
sociala färdigheter. 
 

ART-tränare 2: Det är ilskekontroll mer på grabbarna. Övervägande är det 
pojkar som går ART. Med tjejerna är det mer den sociala biten.  

 

5.3.5 Miljöns påverkan 
 
En aspekt som framkommer angående elevers problembeteende har att göra 
med den fysiska plats de befinner sig på. De ställen där kontrollen från 
vuxna är mindre tillåter elever att agera på ett sätt som de kanske inte skulle 
ha gjort i klassrummet med läraren närvarande. I en viss miljö märks 
problembeteendet inte av hos en elev medan det i en annorlunda situation 
blir tydligare.  

 
ART-tränare 2: I regel har det hänt något på rasten, vid förflyttningar eller i 
omklädningsrum. Det är inte lika vanligt i klassrummet. 

 
Lärare 1: Kontrollen är större härinne (i klassrummet). De är friare i sitt sätt att 
vara utanför dörren och då märks det (problembeteendet) mer därute. 

 
ART-tränare 2: Jag hade tänkt hoppa över ART för jag tyckte det fungerade men 
där (på idrotten) har det inte fungerat. 

 
 

5.4 Pedagogiska konsekvenser av problembeteenden 
 
Under denna rubrik tas de effekter på undervisningen upp som blir en konsekvens av 
elevers olika problembeteenden i en klass. Lärandet och det sociala klimatet 
påverkas och problembeteenden får även didaktiska konsekvenser för läraren. 
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5.4.1 Lärandet påverkas 
 
Elevers problembeteende ger en negativ effekt på lärandet i klassen. 
Beteendet skapar oro som stör undervisningen på flera plan, dels för hela 
klassen och dels för den eller de elever som visar problembeteendet. En 
annan negativ effekt som förs fram är att läraren inte är närvarande i 
klassrummet och undervisar.  
 
Lärandet i gruppen 
ART-tränare 1 och Lärare 2 har båda uppfattningen att oro i klassrummet försvårar 
lärandet. Lärare 2 påpekar att oron kan ligga kvar även sedan konflikten lagt sig. 
ART-tränare 2 tar också upp aspekten att lärarens ickenärvaro försvårar för övriga 
elever som behöver stöd och hjälp i sitt lärande. 
 

ART-tränare 1: De har en negativ påverkan på gruppen. De tillför oro i 
klassrummet. Oroliga grupper är svårare att undervisa i.  
 
Lärare 2: Även om man har slutat att diskutera just den saken så ligger det 
fortfarande kvar och påverkar. Det inverkar naturligtvis på arbetet. Det är ju 
inte lönt att försöka med undervisning när man har en akut konflikt. 
 
ART-tränare 2: Är det någon konflikt är man tvungen att gå ifrån. Det kan 
upplevas som jobbigt att man inte är närvarande när de behöver hjälp.  

 
Elevens eget lärande påverkas 
När eleven inte kan hantera sina känslor utan överreagerar så hindras lärandet. Flera 
deltagare uppmärksammar den negativa konsekvens problembeteendet får för eleven 
själv. 

ART-tränare 2: Det påverkar den eleven. Det går inte att lära in någonting om 
du är jättearg.  

 
Lärare 2: När eleven var arg och uppe i rött då fixade eleven inte att jobba för 
då blockerade det alltihop. Ilskan tog överhanden. 
 
ART-tränare 3: Den här eleven som fyra till sju gånger i veckan var inblandad i 
incidenter, var ju inte tillgänglig för inlärning runt omkring de här händelserna.  

 

5.4.2 Det sociala klimatet påverkas 
 
Problembeteenden hos en eller flera elever påverkar hela klassen och den stämning 
som råder. Deltagarna för fram den rädsla och ökade uppmärksamhet som blir en 
negativ konsekvens av beteendet. En annan aspekt är hur eleven med 
problembeteendet påverkas. ART-tränare 3 menar att när dennes beteende förändras 
minskar de andras rädsla och eleven får en annan status i gruppen. Fler vågar ta 
kontakt och leka med eleven som inte längre blir lika ensam. 
 

ART-tränare 2: Om de får sina aggressionsutbrott i klassrummet så påverkar det 
de andra. De har en viss rädsla eftersom de kan bli så pass arga. 

 
Lärare 2: Alla var lite uppmärksamma på eleven. De visste att när man gick förbi 
där eleven satt så kunde det hända någonting. 
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ART-tränare 3: Idag är det ingen som är rädd för eleven. Eleven leker med de 
andra på fritiden som var rädda för eleven.  

 

5.4.3 Didaktiska konsekvenser 
 
Hur du ska undervisa dessa elever. Struktur behövs. Viktigt att stärka de 
andra eleverna så att de vågar stå upp för sig själva. Skapa förtroende för 
läraren så att de vågar anförtro sig om problem. 
 
Struktur 
Elever med problembeteende behöver en strukturerad vardag där de vet vad som 
förväntas av dem och hur dagen kommer att se ut. 
 

ART-tränare 1: Det som jag vet så är det struktur. Vara tydlig och hela tiden 
färdiga ramar så att de ska veta hela tiden. 
 
ART-tränare 2: De här eleverna behöver väldigt mycket struktur.  

 
Dessa elever kräver mycket 
Elever med problembeteende tar mycket uppmärksamhet och tid från resten av 
gruppen. Beteendet leder även till att undervisningen ofta avbryts. Denna aspekt 
menar Lärare 1 gör det lätt att tappa fokus på det man vill lära ut. Trots det påpekas 
att man ändå inte kan ignorera elevens beteende eftersom det inte är önskvärt. 
 

Lärare 2: Eleven fodrar mer uppmärksamhet. Man måste ha ögonen på eleven 
och pejla in hur läget är.  
 
Lärare 1: Det blir ett ständigt avbrott i det man håller på med. Eleven säger ofta 
något som inte alls hör till och då blir det att det kommenteras av andra elever. 
Det blir fel spår. 

 
Lärare 1: Det gäller att inte tappa tråden samtidigt som man inte får ignorera 
det (problembeteendet). 

 
Stärka resten av gruppen 
En viktig didaktisk konsekvens av problembeteende är att man måste jobba med de 
andra eleverna så att de vågar stå upp för sig själva och visa när en elev agerar fel. 
ART-tränare 2 belyser också vikten av att eleverna känner förtroende för läraren. 
 

ART-tränare 2: Det är jätteviktigt att de (andra eleverna) vågar gå emot dem 
och komma till mig och säga till. 

 
Flickornas konflikter mer tidskrävande 
Flickors och pojkars olika beteende får olika didaktiska konsekvenser. Flickornas 
intriger kräver fler och längre diskussioner vilket inverkar på undervisningen. 
 

Lärare 2: När det blir grupperingar i klassen, framförallt tjejerna då med 
intriger, är det ju svårlöst. Grabbarna som brakar ihop och slåss en stund och 
så säger de förlåt, det är mycket enklare att lösa. Det är inte lika planerat, tror 
jag, som när tjejerna blir osams. Det blir mycket diskussioner.  
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Uteslutning från klassens timme 
ART-tränare 3 använder klassens timme en gång i veckan till att göra ART-övningar 
med de elever som inte har skött sig. Detta har blivit den didaktiska konsekvensen av 
problembeteende i denna klass. Effekten visar sig vara positiv, menar ART-tränaren, 
då berörda elever inte längre är inblandade i lika många konflikter som tidigare. 
ART-tränaren framhåller dock att själva metodens övningar antagligen inte haft 
störst påverkan på det positiva resultatet, utan att det snarare handlar om en önskan 
att vilja delta i klassens timme. 

 
ART-tränare 3: När vi har klassens timme, de som inte fixat veckan sitter jag 
med och så kör vi ART-övningar. Det är mycket roligare att vara med härinne 
än att sitta med mig…  

 

5.5 Granskning av metoden ART 
 
I följande avsnitt redovisas deltagarnas uppfattningar om metoden ART, vilka 
förutsättningar som krävs för ett gott resultat, eventuella svårigheter kring 
användningen av metoden samt vilka effekter deltagarna märkt hos eleverna. 
 

5.5.1 Uppfattningar om metoden 
 
Olika uppfattningar om metoden förs fram. Flera deltagare betonar att ART är en 
förebyggande metod att arbeta långsiktigt med. Genom ett belöningssystem 
programmeras elever till positiv förändring, menar ART-tränare 3. Två strategier 
som åskådliggörs är att utveckla konsekvenstänkandet samt att lära av goda 
förebilder. Slutligen citeras några åsikter om ART som metod för 
värdegrundsarbetet. 
 
Förebyggande och långsiktigt arbete 
ART är en metod som kräver tid för att skapa en förändring av elevernas beteende. 
Resultatet sker inte omedelbart utan det är en process. ART är inte bara knep att ta 
till vid en akut situation utan även är tänkt att fungera förebyggande. 
 

ART-tränare 1: ART handlar mycket om att förebygga och att du ska lära dig 
när du hamnar i en situation. 

 
Lärare 2: ART är ett långsiktigt arbete. Förändra beteenden, ändra sätt och 
sådär.  

 
Programmering 
ART-tränare 3 menar att metoden handlar om programmering. Eleverna belönas när 
de visar ett positivt beteende och ska på så sätt bli motiverade till förändring. 
 

ART-tränare 3: Det är en slags programmering på ett vettigt beteende. De (ART) 
har ju ett belöningssystem. 

 
Konsekvenstänkande 
Det handlar om att hitta alternativ som är mer positiva att använda i en konflikt 
istället för aggression och våld. Konsekvenserna blir bättre för alla inblandade och 
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särskilt för den elev som tidigare haft svårt att hantera konflikter. ART är tänkt att 
möjliggöra en lösning som alla vinner på. 
 

ART-tränare 1: Vi försöker göra barnen uppmärksamma på när du hamnar i en 
situation, så som du beter dig ger de här konsekvenserna. Ett positivt beteende 
ger en positiv konsekvens.  

 
Lärare 1: Det gäller ju att inse vad som har störst värde, att slåss eller att inte 
göra det. Veta hur man ska bete sig.  

 
Goda förebilder 
Metoden använder sig av goda förebilder för att synliggöra och förändra olika 
beteenden. De goda förebilderna är ART-tränare och andra vuxna som påvisar 
alternativa, mer positiva sätt att hantera konflikter. Andra elever som är särskilt 
utvalda i ART-grupperna fungerar också som goda förebilder då de anses ha ett mer 
utvecklat moraltänkande än övriga elever i gruppen.  
 

ART-tränare 3: Att människor agerar och reagerar på felaktigt beteende och 
hjälper barnen till hur man kan göra istället.  

 
ART-tränare 3: I moraldelen där man diskuterar ett dilemma så får man höra 
hur alla andra har en mogen moral medan jag har en omogen. Det är det som 
får eleven att inse att någonting måste ske. 

 
Åsikter om metodens nytta 
Ingen deltagare anser att metoden ART fullständigt täcker in värdegrundsarbete och 
konflikthantering i skolan. ART-tränare 3 påpekar dock att ingen annan metod visat 
sig vara bättre än ART även om den inte fungerar på alla elever. Lärare 1 tycker att 
ART tillsammans med Lions Quest kompletterar varandra och täcker in en större del 
av det sociala arbetet i klassen. ART-tränare 2 anser sig ha störst användning för 
strategier kring ilskekontroll. 

 
ART-tränare 3: Jag tror inte att det (ART) biter på alla för då skulle vi ha 
hundra procent i forskning och det har vi inte. Men man har ingen metod som är 
bättre idag. 

 
Lärare 1: Tillsammans är de (ART och Lions Quest) jättebra.  

 
ART-tränare 2: Det är ilskekontrollen som jag har mest nytta av i klassrummet. 

 

5.5.2 Förutsättningar för ett gott resultat av ART 
 
Deltagarna för fram en mängd olika förutsättningar som krävs för att resultatet av 
ART ska bli så bra som möjligt. Förutsättningarna delas in i övergripande 
resonemang kring ART-arbetet samt elevbemötande. De övergripande resonemangen 
behandlar gruppsammansättning, samarbete mellan ART-tränare, klasslärare och 
föräldrar samt behovet av en tidig insats. Hänseenden kring elevbemötande tar upp 
individanpassning, konsekvens samt uthållighet. 
 
Gruppsammansättning 
Valet av elevsammansättning i ART-grupper är centralt då det har en betydande del i 
ett förändrat beteende.  
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ART-tränare 1: Man ska hitta förebilder som de (eleverna) ser upp till. Någon 
som de vill ta efter och då gäller det att välja rätt. 

Insatta klasslärare 
För att arbetet med ART ska genomsyra elevens vardag i skolan bör även 
klassläraren vara insatt i hur metoden fungerar och praktiseras. ART-tränare 2 
betonar vikten av att samarbetet mellan ART-tränare och klasslärare fungerar för att 
få en så heltäckande bild av eleven som möjligt. 
 

ART-tränare 1: Klasslärarna ska alltid vara med på klass-ART så att de får ett 
litet hum om vad det innebär.  

 
ART-tränare 2: Om jag som klasslärare inte är med (vid ART-träningen) måste 
jag ta kontakt med den som tränar gruppen för de ser ju inte barnen hela tiden. 
 
Lärare 1: Det var en stor fördel att få veta hur det går till.  

 
Samarbete med hemmet 
När föräldrar är insatta i ART-arbetet kan de ta vid där skolan slutar och eleven 
möter samma strategier från alla vuxna. På så sätt blir förutsättningarna större att en 
permanent förändring sker. 

 
 ART-tränare 3: Där man kan åstadkomma störst skillnad det är när man väver 
in föräldrarna. Då vaccinerar man barnet 24 timmar om dygnet med samma 
budskap. 

 
Tidig insats 
Åldern påverkar hur mottagliga elever är till förändring, därför är det väsentligt med 
en tidig insats. När man inleder ART med äldre elever kan det vara för sent, menar 
ART-tränare 3. 
 

ART-tränare 3: Det handlar om tajming, alltså när du sätter in stötarna. Sätter 
du in en stöt i sexan på någon (elev) då kanske det är för sent. Men tar du den 
(eleven) i fyran direkt får det en helt annan effekt. De är väldigt mottagliga för… 
de är tacksamma att undervisa i de här åldrarna. Kommer du upp i en sexa så är 
de mycket mer luttrade och motståndskraftiga. Ju yngre de är desto mer 
oförstörda är de. 

 
Se individen 
För att nå varje elev måste man anpassa sig och sitt bemötande utifrån individen. 

 
ART-tränare 1: Det viktigaste är att man är lyhörd för varje barn. 

 
Konsekvens 
Två aspekter av konsekvens tas upp av deltagarna. Dels i fråga om bemötande av 
elever och dels angående metodens utformning. ART-tränare 1 anser att konceptet i 
ART ska följas men menar samtidigt att var och en tar till sig olika saker och att det 
inte är något negativt.  

 
ART-tränare 3: Jag tror att man måste vara väldigt tydlig (mot eleverna) med 
konsekvenser.  
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ART-tränare 1: De (ART) har ett speciellt koncept som man ska följa. Man ska 
inte frångå det och göra sin egen variant. Men som klasslärare använder man 
det som man snappat upp, det som man tycker är bra och det tror jag inte är 
något negativt. 

 
Uthållighet 
Att arbeta långsiktigt och vara uthållig gäller både för lärare som för elev. Det är en 
process som innebär att det är lätt att falla tillbaka i det gamla beteendet. 
Förändringen sker långsamt. 
 

 ART-tränare 3: Det händer inte på en gång det här. Det krävs en stor 
uthållighet.  
 
ART-tränare 2: De (eleverna) har lätt att falla tillbaka. I regel är det nästan som 
ett livslångt arbete. 

 

5.5.3 Svårigheter kring användandet av ART  
 
De aspekter deltagarna tar upp som försvårar ART-arbetet speglas i de 
förutsättningar som belysts. Varje underrubrik visar vad konsekvenserna blir då 
förutsättningarna från förra kapitlet ej finns. Gruppen kan vara komplicerad att sätta 
samman då alltför få goda förebilder finns. Samarbetet mellan ART-tränare och 
klasslärare fungerar inte alltid. Samarbetet med föräldrar blir svårt då de avböjer sitt 
barns deltagande. Alla elever är inte mottagliga för förändring vilket ibland kan bero 
på en för sen insats. Att se individen och anpassa sitt bemötande utifrån denne läggs 
olika stor vikt vid beroende på vilken vuxen eleven möter. Tids- och resursbristen 
försvårar det långsiktiga arbetet. 
 
Hitta goda förebilder 
Gruppsammansättningen kan vara komplicerad att sätta ihop. En stor del av det 
förändrade beteendet beror på att elever hittar positiva förebilder som visar på ett 
mer moget sätt att reagera i jobbiga situationer. En ART-grupp där det finns för få 
goda förebilder fungerar dåligt.  
 

ART-tränare 1: ART handlar mycket om goda förebilder. Finns det inte 
tillräckligt många goda förebilder så är det fel forum.  

 
Alla ej insatta i ART 
Tidigare har framkommit att en förutsättning för ART är att samarbetet fungerar. 
Flera deltagare påpekar att så inte är fallet då varken specialläraren eller en av 
klasslärarna har kunskap i vad ART innebär och vilka strategier man använder i 
arbetet med elever. 

 
 ART-tränare 2: Specialläraren sa igår att hon inte har sett ART någon gång.  
 
Lärare 2: Jag vet inte så mycket om det (ART) mer än att man jobbar med 
speciella grejer.  

 
Föräldrars nekande 
En svårighet som förekommer är samarbetet med föräldrar då deras barn nekas att 
delta i ART. Det kan bero på att föräldrar anser att deras barn pekas ut och stämplas 
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som problemelever. Konsekvensen blir att dessa elever inte deltar men, som ART-
tränare 3 påpekar, är det vanligen de här eleverna som är i störst behov av ART. 
 

ART-tränare 1: Några (föräldrar) tycker att man pekar ut. Det har förekommit 
på skolan att föräldrar sagt att de inte vill (att deras barn deltar i ART).  

 
ART-tränare 2: När föräldrarna säger nej om det är någon (elev) som verkligen 
behöver det.  
 
ART-tränare 3: Vi plockade bara ut de elever där föräldrarna gett sitt 
medgivande. Vilket innebar att de som verkligen behövde ART de fick det inte. 

 
Inte en metod för alla 
Vissa elever uppfattas inte kunna ta till sig metoden på grund av bristande 
konsekvenstänkande. Den kognitiva förmågan att koppla samman beteende och 
konsekvens är svag. ART-tränare 3 menar även att det finns elever som endast 
förstör för de andra och därför inte kan tillåtas delta. De är inte mottagliga för 
förändring genom ART. 

 
ART-tränare 1: Jag tycker inte att ART är en metod för den här eleven. ART 
handlar om att man förstår att mitt beteende ger de här konsekvenserna men i 
dagsläget är det för eleven bara ord.  
 
ART-tränare 3: Den tredje eleven bara saboterade och förstörde och tog inte till 
sig någonting. Då är frågan ska eleven få förstöra för de andra? Jag kan inte 
hjälpa eleven med det jag gör på ART. 

 
Svårt att skapa relation till eleven  
En bra relation till varje elev belyses som en nödvändighet men kan vara svår att 
uppnå. Beroende på vilken ART-tränare som arbetar med gruppen så kan skapandet 
av relationer vara lättare eller svårare.  

 
ART-tränare 2: Vi ART-tränare är väldigt olika. Det kan ha betydelse vem som 
håller i det, för det är viktigt att få en relation med barnen. 

 
Tids- och resursbrist 
Då ART anses vara en långsiktig metod krävs mycket tid att jobba med den för att nå 
ett gott resultat. Metoden utgår i grunden från ett nära och intensivt samarbete mellan 
föräldrar, ungdomar och ART-tränare under en längre period. Dessa förutsättningar 
är svåra att finna inom skolan. ART-tränare 1 för även fram aspekten att ART-arbetet 
med vissa elever blir för resurskrävande. När det gäller elever som är yngre kan man 
bara ha en eller två åt gången. 

 
ART-tränare 3: Vi har egentligen för lite tid för att kunna använda det (ART) 
som det är tänkt i sitt ursprung.  
 
ART-tränare 1 Man kan bara ha ett till två barn i den åldern (år 1-2). Det blir 
för resurskrävande när man också är klasslärare.  
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5.5.4 Effekter av ART hos elever 
 
Effekter av ART hos elever varierar. Hos vissa har en stor positiv förändring skett då 
de lärt sig alternativa strategier som de nu använder. Lärandet har förbättrats och 
humöret hanteras lättare. Samtidigt betonas att resultaten inte är permanenta och att 
risken för återfall finns. Deltagarna har även sett en bredare effekt som sträcker sig 
över hela skolan i och med att mindre mobbning förekommit. Hos vissa elever syns 
dock ingen eller liten effekt av ART. 
 
Positiv effekt hos eleven 
Flera deltagare ser en positiv skillnad hos de elever som genomgått ART. De 
använder strategier från metoden som inte ger negativa konsekvenser vare sig för 
dem själva eller för andra elever runt omkring. Att kunna hantera sina känslor är en 
effekt som deltagarna nämner hos dessa elever. Lärandet har också påverkats till det 
bättre. 
 

ART-tränare 1: Vi har sett hos de här barnen att de kan använda sig av 
ilskekontroll. Att de kan välja de bra alternativen istället för de dåliga.  
 
Lärare 1: Eleven har gått ifrån istället för att börja bråka. Det är ett stöd för 
eleven att ha med sig det här (ART). Jag tror att eleven tycker att det har varit 
bra.  
 
Lärare 2: Eleven jobbar betydligt bättre och presterar mer än vad som gjorts 
tidigare. 

 
Lärare 2: Runt eleven blev det lugnare då denne lärt sig tygla sitt humör och 
jobbat med att kunna ta en tillrättavisning.  

 
Effekt på skolan 
Deltagarna kan se en effekt på hela skolan då mobbning minskat när samtliga elever 
på mellanstadiet medverkat i ART. 
 

Lärare 2: ART tillsammans med vårt antimobbingteam har haft en enorm verkan. 
 

ART-tränare 3: Från och med det året vi hade noll mobbingfall så hade alla 
elever på mellanstadiet genomgått ART.  

 
Återfall 
Även om man sett förändringar kan man inte räkna med att de är permanenta. Risken 
för återfall är stor och därför kan vissa elever behöva genomgå ART flera gånger. 
Lärare 2 menar också att effekten blir olika stor hos olika elever och att det är något 
man får räkna med. 
 

ART-tränare 2: Ja det är skillnad. Men de har lätt att falla tillbaka.  
 

Lärare 2: Det är inte alla det har gett sådan effekt på men det får man räkna 
med. Då får man börja om och gå en omgång (ART) till.  
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Påminnelse 
Genom att hota eleven med ART anser lärare 1 att det får eleven att skärpa sig och 
tänka på vad denne lärt sig under tidigare medverkan i ART. Vid en risk för återfall 
får alltså eleven en påminnelse om metodens strategier. 

 
Lärare 1: Eleven skärper sig eftersom denne vet att missköts beteendet en gång 
till så kommer eleven in i en ART-grupp. Så jag bara tittar och börjar på A så är 
det uppsträckning. På så sätt har det ju effekt. 

 
Ingen eller liten effekt 
En elev hade ART ingen effekt alls på då denne inte kunde ta till sig vad det 
handlade om. En annan elev har lärt sig vilket beteende som är önskvärt men spelar 
enligt ART-tränare 3 ett spel och har egentligen inte insett betydelsen av förändring. 
En tredje elev har av sina föräldrar nekats att delta i ART och har därför uteslutits 
från vissa lektioner som bestraffning för ett negativt beteende. Vid dessa tillfällen har 
läraren gått igenom ART-övningar, men ART-tränare 3 anser att uteslutandet från 
gemenskapen haft större effekt på det förändrade beteendet än vad metoden haft. 
 

ART-tränare 1: Eleven var med i den lilla ART-gruppen och jag kände att eleven 
verkligen inte hade en aning om vad det handlade om.  
 
ART-tränare 3: Att eleven inte får vara med på vissa saker tror jag har större 
effekt (än ART) i och med att elevens föräldrar sa ifrån. 

 
ART-tränare 3: Den här eleven har ART inte påverkat särskilt mycket för denne 
kunde inte ta till sig det här överhuvudtaget. Eleven har lärt sig att förstå hur vi 
vill att denne ska agera. Det är ett utanpåverk. 
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6 DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuteras kring hur resultaten kan tolkas samt hur de kan kopplas till 
teoretiska resonemang. Värdegrund, konflikter, elevers problembeteende samt ART 
belyses. 
 

6.1 Värdegrund 
 
Vad värdegrund är och vem som bestämmer det är en tolkningsfråga. Det innebär att 
sättet som läraren väljer att arbeta med elever kring värdegrunden varierar. Resultatet 
visar på två skilda synsätt som får olika pedagogiska konsekvenser. Den ena 
uppfattningen utgår från gemensamma diskussioner där eleverna är aktiva, resonerar 
kring olika perspektiv och har inflytande över sin vardag. Läraren tränar eleverna att 
ta eget ansvar. Klassrumsmiljön liknar begreppet mosaikens skola, alla elever är 
olika men kan ändå samarbeta i en helhet. Den andra uppfattningen utgår från 
bestämda regler som eleverna ska lyda. Läraren är tydlig, strukturerad och 
konsekvent. Klassrumsmiljön liknar begreppet pusslets skola, eleverna passas in i 
ramarna. Utifrån det här synsättet upplevs det ansträngande att orka upprätthålla 
elevernas lydnad och respekt för läraren.  
 

6.1.1 Värdegrundens innebörd 
 
Resultatet visar en viss osäkerhet kring vad värdegrund är och hur den bör förmedlas. 
Denna osäkerhet bland lärare har uppmärksammats både av Skolverket (1999) samt 
av Olivestam och Thorsén (2008). Trots att värdegrundsarbetet anses vara en 
betydelsefull del i skolan som genomsyrar vardagen tenderar det att bli ett luddigt 
begrepp som upplevs svårt att konkretisera. Lärare 1 menar att olika material för 
värdegrundsarbete tar mycket tid från undervisningen och att det bara bör användas 
då klassen är i behov av det. Skolverkets rapport (1999) betonar däremot att elever 
alltid är i behov av att träna sig i argumentation för att öka den moraliska 
kompetensen.  
 

6.1.2 Mosaik eller pussel 
 
Värdegrund definieras av deltagarna som skrivna och oskrivna regler för hur man 
bemöter varandra. Vilka dessa regler är och vem som bestämmer dem är oklart. 
Säkerligen resonerar vi alla olika kring gränsdragning för vad som är rätt och fel.  
 
Det ena synsätt som resultatet visar har en rörlig struktur och liknar Olivestams och 
Thorséns (2008) beskrivning av mosaikens skola. Gemensamma diskussioner 
möjliggör att eleverna deltar aktivt och får inflytande över sin vardag. Samtidigt 
tränar de sig i att argumentera och resonera kring värdegrundsfrågor. Att se individen 
och kunna ta olika perspektiv färgar mosaikens skola där värdegrunden inte är lika 
förutbestämd. Istället för att följa fasta regler lär eleverna sig att ta ansvar och 
reflektera. Man har gått ifrån lydnadskulturen för att istället närma sig en 
ansvarskultur (Normell, 2008).  
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Det andra synsättet har en relativt fast struktur. Läraren har egna bestämda regler 
som eleverna ska följa och menar att reglerna är den värdegrund som alla ska utgå 
ifrån. Jämför man detta sätt att arbeta med Olivestams och Thorséns (2008) 
beskrivning av olika skolmiljöer i vår historia kan det liknas vid pusslets skola. Den 
auktoritära läraren har de rätta svaren och eleverna ska lyda de regler som finns 
bestämda. Värdegrunden utgår då från kristendomens uppfattningar om rätt och fel. 
Pusslets skola var vanligast i början av 1900-talet och man kan tycka att en 
utveckling borde skett sedan dess. Resonemanget bakom behovet av fasta regler 
anses vara att skydda de elever som inte kan stå upp för sig själva. Läraren använder 
reglerna för att förebygga mobbning och för att klargöra vilket beteende som inte är 
önskvärt.  
 
Forskning visar fördelar med att vara en tydlig ledare då eleverna inte behöver tveka 
på vad som förväntas av dem. Det skapar en trygg ram och en struktur i vardagen 
som gör att eleverna kan koncentrera sig på lärandet. Detta förutsätter dock att 
läraren har en förmåga att skapa positiva relationer till eleverna genom att uppmuntra 
och bekräfta dem (Manger m.fl, 2007).  
 
Även om det här två synsätten ser ut att skilja sig markant finns en möjlighet att det 
är resultatet av att deltagarna valt att lyfta fram och betona olika aspekter av 
värdegrunden. 
 
 Slutsatsen blir att värdegrund är en tolkningsfråga som kan innebära fasta regler för 
att tydliggöra vad som inte är acceptabelt eller ett mer flexibelt synsätt där man 
tillsammans med eleverna diskuterar olika livssituationer. Kravet på 
individualisering och respekt för allas lika värde, de demokratiska principer som 
skollagen slår fast, kan krocka med den överrenskommelse som samhället har kring 
hur vi ska bemöta varandra, en överrenskommelse som är färgad av kristendomens 
värderingar. 
 

6.1.3 Kräva eller förtjäna sin ledarroll 
 
Värdegrundsarbetet beskrivs av en deltagare som ansträngande då man ständigt blir 
testad av eleverna. Man måste orka vara konsekvent eftersom det man byggt upp 
snabbt kan raseras. Det kan diskuteras om lärarens upplevelse av situationen i 
klassrummet kan kopplas till en reaktiv klassledning där fokus hamnar på negativt 
beteende. Den loggbok som används av samma deltagare i värdegrundsarbetet syftar 
till att korrigera elevernas beteende och fokuserar således på det negativa. När fokus 
hamnar på felaktigt beteende bildas den negativa spiral som Manger m.fl. (2007) 
diskuterar. De positiva relationer som krävs för ett fungerande samarbete och en bra 
undervisning har svårt att frodas i en negativ miljö. SOU (1999) betonar att läraren 
måste förtjäna sin ledarroll genom elevernas förtroende. Kanske behöver man som 
lärare inte kämpa så hårt för att behålla makten när eleverna anser att man förtjänar 
den genom det positiva sociala klimat som råder i klassen. 
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6.2 Konflikter 
 
Konflikter förekommer hela tiden i skolan och hanteringen av dem prioriteras före 
undervisning. Även om ordet konflikt klingar negativt finns flera positiva sidor av 
begreppet. Eleverna ska lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Detta 
kan uppnås genom att arbeta förebyggande och skapa positiva relationer till eleverna. 
Två olika strategier för att lösa konflikter kommer fram hos deltagarna, 
samverkansstrategi och maktstrategi. ART är en användbar metod som faller in 
under den första strategin då den syftar till att nå en bra lösning för alla inblandade. 
 

6.2.1 Konflikthantering första prioritet 
 
I skolans styrdokument betonas att konflikthantering är en viktig uppgift för lärare att 
förmedla till elever. Resultatet visar på en frustration över att konflikter tar så mycket 
tid ifrån undervisningen. Att undervisa blir andra prioritet trots att det är det som ska 
vara den huvudsakliga uppgiften som lärare. Ändå understryker samtliga deltagare 
att konflikthantering är viktigare än allt annat. Konflikter som inte hanteras ger 
otrygga elever och försvårar lärandet, menar ART-tränare 3. Med stöd i Bowlbys 
anknytningsteori (Normell, 2008) vet vi att ett barn med trygg anknytning visar ett 
utforskande beteende, är mer nyfiket och har lättare att lära sig. Slutsatsen blir, precis 
som deltagarna påpekar, att läraren inte kan undervisa då det finns en konflikt i 
klassen eftersom eleverna inte är mottagliga för lärande.  
 

6.2.2 Synen på konflikter 
 
Resultatet visar en variation kring synen på konflikter hos deltagarna. Även om 
begreppet i sig har en negativ laddning för deltagarna lyfts vissa positiva aspekter av 
begreppet fram. Konflikt kan utifrån Malténs (1998) beskrivningar ses som något 
naturligt förekommande att lära sig hantera och som ger möjligheter till utveckling. 
De flesta av oss får nog anses uppleva konflikter som något oundvikligt genom livet 
då vi är i ständig kontakt med andra människor. En deltagare uttrycker att då det 
finns få konflikter i en klass ”lallar man bara på” och man kan ana att läraren menar 
att konflikter bör finnas. Att konflikter behövs för att utvecklas och inte fortsätta i 
gamla spår. Den här inställningen som kan liknas vid den interaktiva syn som Maltén 
(1998) beskriver. I konflikter lär man sig om varandra och om sig själv. Samarbetet 
utvecklas positivt om man hittar en konstruktiv lösning på konflikten.  
 
I och med att eleverna får träna sig i att argumentera, lyssna och nå en bra lösning 
känns konflikter inte lika skrämmande. Eleverna har lärt sig att man kan ha en 
konflikt, nå en lösning och sedan kunna samarbeta igen. En färdighet och erfarenhet 
som främjar deras personliga utveckling, skapar trygghet och ökar den sociala 
kompetensen.  
 

6.2.3 Arbeta proaktivt 
 
Lärarens utmaning ligger i att nå den balans där konflikter ibland uppstår och kan 
lösas på ett konstruktivt sätt, samtidigt som undervisningen får tillräckligt stort 
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utrymme. Genom att arbeta proaktivt kan denna balans lättare nås. När läraren 
arbetar proaktivt försöker man att förebygga ett negativt klassrumsklimat. Målet är 
inte att konflikter aldrig ska uppstå utan att eleverna har verktyg för att hantera 
situationen på ett konstruktivt sätt. En strategi för att främja ett positivt klimat i 
klassen är att skapa goda relationer till alla elever. 
 
De tankar som ART-tränare 1 uttrycker kring elevbemötandet har gemensamma drag 
med ett empatiskt förhållningssätt (Kinge, 2007) och visar på en relationell förmåga 
(Normell, 2008). Lyhördhet inför varje elev, att se till de bakomliggande orsakerna, 
att försöka hjälpa elever att utvecklas istället för att värdera deras beteende samt att 
granska sitt eget beteende i en situation. Genom den här typen av elevbemötande kan 
goda relationer skapas som påverkar det sociala klimatet positivt.  
 

6.2.4 Ansvara för sitt eget beteende 
 
I likhet med Batesons kommunikationsteori (Kinge, 2007) försöker ART-tränare 1 ta 
ansvar för sin del i relationen med elever och se till vilka förändringar i det egna 
beteendet som skulle kunna förbättra situationen för eleven. Lärare 1 visar på en mer 
värderande syn i elevbemötandet där det handlar om att ta reda på vem som har skuld 
i konflikten. Läraren uttrycker också delvis den krock mellan personlig värdegrund 
och professionell yrkesetik som kan uppstå (Olivestam & Thorsén, 2008). I en 
konflikt visar dock deltagaren att denne följer professionell yrkesetik och behandlar 
eleven rättvist. Även om läraren känner en inre frustration och irritation ageras de 
känslorna inte ut. En lärare är också en människa med ett eget känsloliv som reagerar 
på situationer utifrån sina erfarenheter och däri ligger inget fel så länge man hanterar 
det på ett sätt som gynnar elevens bästa. 
 

6.2.5 Samverkan, makt och undvikande 
 
Den strategi för konflikthantering som mest kommer till uttryck hos deltagarna är 
samverkansstrategin (Maltén, 1998). Genom samtal försöker de inblandade, 
tillsammans med läraren som medlar, lösa konflikten. Även om målet är att eleverna 
ska klara av att lösa konflikter på egen hand är det viktigt att läraren lägger sig vinn 
om att lösningen blir konstruktiv. Alla parter ska känna sig nöjda och för att uppnå 
detta krävs att eleven klarar att ge avkall på egenintresset till förmån för att 
samarbeta. Målet är att kompromissa för att nå en win-win situation. Har den ena 
parten fogat sig efter någon som starkt hävdar sitt egenintresse så har ingen 
konstruktiv lösning nåtts. Samverkansstrategin belyses i resultatet genom att läraren 
fungerar som en medlare och lotsar eleverna fram till ett bra resultat.  
 
En deltagare ger uttryck för en annan strategi vid sina mentorssamtal med eleverna. 
Vid mentorssamtalen tas konflikter som redan skett upp. Det faktum att eleverna är 
medvetna om att de ska stå till svars för sitt beteende och bli tillrättavisade med hur 
de ska göra istället har drag av en maktstrategi. Maltén (1998) menar att effekten kan 
bli att elever känner sig överkörda då de inte tillåts påverka situationen. Det handlar 
mest om en envägskommunikation där läraren talar om för eleven hur det ska vara. 
Samtidigt måste läraren självfallet påvisa när eleven gjort något som inte är 
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acceptabelt och visa på andra alternativ. Frågan är vilken orsak som legat bakom 
elevens handlande. 
 
Maktstrategin lyser även igenom i den dokumentation av konflikter som denna lärare 
använder inför kontakt med hemmet. Siffror visar på ett tydligt sätt förekomsten av 
konflikter kring varje elev men de uttrycker inget om kontexten. På detta sätt anser 
jag att föräldrar kan uppleva att de får en orättvis bild av vad som egentligen 
inträffat. Samtidigt är det svårt att argumentera emot siffror. Elevens upplevelse av 
situationen och de bakomliggande orsakerna hamnar i skymundan. Huruvida läraren 
diskuterar detta med elever och föräldrar har jag ingen vetskap om, kanske finns det 
en dialog dem emellan. 
 
Den defensiva konfliktstrategi som Maltén (1998) beskriver syns inga spår av hos 
deltagarna. Strategin bottnar i en konflikträdsla som gör att man vill undvika 
diskussion. Tvärtemot detta synsätt understryks av flera deltagare att man måste ta 
tag i alla konflikter och lösa dem.  
 

6.2.6 ART som verktyg 
 
Metoden ART visar sig i resultatet vara en användbar strategi vid konflikthantering. 
Den upplevs av deltagarna vara ett bra stöd för eleverna att ta hjälp av samtidigt som 
den erbjuder konkreta verktyg för lärarna att förmedla i klassen. Flera deltagare 
pekar på förtjänsten med att alla vuxna använder samma strategi och för ut samma 
budskap till eleverna. ART bistår lärare att få ökad kompetens och praktiska 
strategier för konflikthantering på ett sätt som är användbart för alla. Kanske blir 
metoden särskilt användbar för nyutexaminerade lärare eftersom de ofta fått 
bristande utbildning inom området, samtidigt som har liten erfarenhet att luta sig 
mot. 
 

6.3 Elevers problembeteende 
 
Här diskuteras bakomliggande orsaker till problembeteende hos elever, vilken 
betydelse läraren kan ha i att förändra beteendet, hur olika problembeteende kan 
definieras och hur det kommer till uttryck samt hur status, kön och miljö påverkar 
elevens agerande. 
 

6.3.1 Bakgrund och lärarens roll 
 
Idag diskuteras mycket om barns rätt att vara olika i sina personligheter. Exempelvis 
anses diagnoser som ADHD och DAMP av vissa vara karaktärsdrag snarare än 
sjukdomar. Hur man som lärare ser på elever påverkar bemötandet och får 
konsekvenser för eleverna. Ett problembeteende kan handla om det som Kinge 
(2007) skildrar som sociala och emotionella svårigheter. Detta ger bekymmer med att 
hantera sina egna känslor och skapar besvärligheter i det sociala samspelet. En orsak 
till dessa svårigheter kan vara en otrygg anknytning i uppväxtmiljön. Bowlby 
(Normell, 2008) menar att ett barn som inte mött vuxna som tillgodosett dess behov 
av trygghet reagerar med aggression för att få utlopp för sina negativa känslor. 
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Aggression behöver inte vara den enda reaktion som kommer till uttryck. Olika 
försvarsmekanismer används då man känner sig hotad. Förskjutning kan förekomma 
då eleven ger sig på någon som är svagare istället för den eller de som det berör. När 
eleven agerar omoget, börjar skrika och kasta saker omkring sig är det en 
försvarsmekanism som benämns regression. Projektion är en annan vanlig reaktion. 
Eleven skyller ifrån sig och lägger över sina egna svagheter hos någon annan. 
Försvarsmekanismerna bottnar i en otrygghet hos eleven som inte har några andra 
strategier att ta till när denne känner sig trängd. 
 
Ofta finns aggressivitet med i en otrygg hemmiljö och barnet lär sig att det är så man 
reagerar. Forskning pekar på att aggression är ett inlärt beteende. Det innebär med 
andra ord att elever även kan lära in andra beteenden och det är här läraren har en 
möjlighet att hjälpa eleven att utvecklas och bli tryggare i sig själv. I enlighet med 
den sociala systemteorin (Manger m.fl, 2007) påverkar olika sociala relationer 
beteendet och läraren kan genom sitt bemötande stödja eleven. På det här sättet kan 
en positiv spiral bildas som ändrar elevens tilltro till sin förmåga och attityd till 
skolan vilket får till följd att problembeteenden minskar. Läraren blir en positiv 
förebild och en trygg anknytningsperson för eleven. 
 

6.3.2 Olika typer av beteende 
 
Vad som definieras som ett problembeteende varierar mellan deltagarna. 
Utåtagerande beteende som visas i rastlöshet eller aggressivitet märks i klassrummet 
och stör undervisningen. Det påverkar också det sociala klimatet negativt eftersom 
beteendet kan skapa en rädsla hos övriga elever.  
 
Ett inåtvänt agerande i samspelet med andra ses också som ett problembeteende. 
Även om undervisningen inte störs och beteendet inte skapar några konflikter mellan 
elever blir agerandet ett problem för eleven själv. Svårighet att ta kontakt med andra 
skapar ensamhet och hindrar eleven att föra fram sina åsikter och kunskaper i 
klassrummet. 
 
Kognitiva sidor, som ett svagt konsekvenstänkande hos eleven, förs fram. Svagt 
konsekvenstänkande kan ses som en bakomliggande orsak till det negativa beteendet 
men hur eleven egentligen agerar i samspel med andra diskuteras inte av deltagaren. 
Dock måste handlandet av läraren anses som negativt då aspekten tas upp i samband 
med problembeteende.  
 
I kontrast till brister i konsekvenstänkande uppmärksammas ett beräknande beteende. 
Eleven är medveten om konsekvenser men använder olika försvarsmekanismer för 
att förminska sin egen del i konflikter. Hos läraren kan man ana en frustration kring 
hur man bemöter eleven och hanterar dess beteende. Vid eftertanke menar läraren att 
agerandet kan vara ett resultat av att eleven inte vet några andra sätt att bete sig på. 
Det vore intressant att ta reda på mer om orsaken bakom det beräknande beteende 
som läraren anser att eleven har. Kanske skulle läraren ha behållning av att utveckla 
sitt empatiska förhållningssätt för att kunna hjälpa eleven vidare och ta reda på 
bakomliggande faktorer. 
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6.3.3 Empatiskt förhållningssätt 
 
Kinge (2007) menar att elever med problembeteende är de som har störst behov av 
att möta vuxna med ett empatiskt förhållningssätt eftersom de här eleverna sällan 
väcker positiva känslor hos andra. Värdegrunden innefattar att se på alla elever med 
lika värde vilket får som konsekvens att läraren måste finna vägar att bemöta även de 
elever vars beteende är svårt att förstå. I bemötande av elever har läraren nytta av sin 
relationella förmåga.  
 
Resultatet visar spår av ett empatiskt förhållningssätt och en välutvecklad relationell 
förmåga hos vissa lärare. En deltagare har den grundläggande tanken att alla barn är 
goda men att förutsättningarna påverkar eleven negativt. Läraren anser att miljön 
runt eleven kan ändras för att skapa bättre villkor för eleven. En tanke som återfinns i 
den sociala systemteorin där miljöns påverkan är en del av den helhet som är av 
betydelse för elevens beteende. En annan deltagare markerar vid flera tillfällen hur 
viktiga relationerna mellan lärare och elev är. För att nå fram till eleven krävs att 
denne har förtroende för läraren och det uppnås bara om eleven möts av positiv 
bekräftelse. 
 

6.3.4 Status, kön och miljö 
 
Den status eller plats i den sociala hierarkin som en elev har påverkar dess beteende. 
Alla människor vill tillhöra en gemenskap och känna samhörighet. Denna drivkraft 
kan ge upphov till negativt beteende på olika sätt. En försvarsmekanism som ofta 
förekommer är identifikation. Eleven beter sig på det sätt som andra gör i den grupp 
där denne vill passa in. Det kan handla om att gå med på saker man egentligen inte 
vill eller att spela tuffare än man känner sig. Den elev som har hög status kan välja 
att trycka ner andra för att få behålla sin plats. En av deltagarna hanterar detta 
beteende genom att fokusera på elevens positiva ledaregenskaper och försöka vända 
den höga statusen genom negativt handlande till att bli en positiv förebild. Den elev 
som har lägre status i gruppen kan använda ett negativt beteende för att få 
uppmärksamhet och höja sin status. Om läraren arbetar med att stärka denna elev 
genom bekräftelse och uppmuntran kanske beteendet dämpas. Normell (2008) menar 
att elever med trygg anknytning ofta har högre status eftersom de upplevs mer 
positiva till sig själva och andra. Som jag tidigare diskuterat har läraren en möjlighet 
att vara en trygg anknytningsperson för de elever som behöver det.   
 
En deltagare resonerar kring svaga respektive starka elever. Läraren hävdar att man 
måste ta de svagas parti i alla lägen, i enlighet med likabehandlingsplanen. En svag 
elev definieras enligt läraren som någon som inte kan stå upp för sig själv och ta för 
sig. Detta kan inte anses vara samma sak som att ha låg status i en grupp då elever 
med låg status kan ha förmågan att stå upp för sig själva även om det ibland kan vara 
på ett negativt sätt. Anledningen till resonemanget bakom att ta de svagas parti 
grundar sig eventuellt i den bakgrund läraren har som aktiv i antimobbningsteam. 
Läraren använder ord som förövare och det kopplas kanske snarare till mobbning än 
till en konflikt. Frågan är hur man förändrar de starka elevernas negativa beteenden 
med denna strategi. En annan deltagare arbetar istället med att försöka vända 
högstatuselevernas agerande till att bli goda förebilder som tidigare nämnts. Där 
handlar det inte om att välja sida och ta parti för och därmed även emot någon.  
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Hur problembeteende kommer till uttryck påverkas enligt vissa deltagare av om man 
är pojke eller flicka. En lärare menar att flickornas handlande ofta sker dolt under 
ytan och på ett mer psykologiskt plan, medan pojkarnas beteende är mer öppet 
aggressivt. Det får till följd att flickornas agerande tar längre tid att upptäcka och 
hinner bli mer invecklat. Hur urvalet till ART sker visar även det på skillnaden 
mellan pojkar och flickor. Pojkar anses vara i störst behov av ilskekontroll medan 
flickor anses behöva den sociala färdighetsträningen. De fall där flickor gått ART 
som beskrivits under intervjuer har att göra med ett inåtvänt beteende där de haft 
svårt att ta kontakt med andra. Resultatet har stöd hos Normell (2008) som pekar på 
en skillnad i hur otrygga elever riktar sin aggression beroende på om de är pojkar 
eller flickor. Pojkar visar oftare ett våldsamt beteende där aggressionen riktas mot 
andra medan flickor vanligen riktar aggressionen mot sig själva, något som kan 
resultera i självskadebeteenden. Det här kan kopplas samman med Skolverkets 
rapport (1999) som visar att flickor känner mer empati, tar mer ansvar och ser fler 
orsaker i ett moraliskt dilemma än vad pojkar gör.  
 
Miljöns betydelse är en annan faktor som visar sig påverka hur problembeteende 
demonstreras. En elev kan fungera utan problem i vissa situationer och med vissa 
människor, medan eleven kan uttrycka problembeteenden i andra situationer. Det kan 
ha att göra med hur stor vuxenkontrollen är men också hur den vuxne bedömer vad 
som är ett problem eller inte. Ett normalt beteende kan variera från lärare till lärare 
vilket får långtgående konsekvenser för den elev det gäller. Levin m.fl. (2000) riktar 
i sin forskning kritik mot att ART utgår från samhällets normer kring vad som är ett 
normalt beteende och på så sätt inte ser till individen. Att bli utpekad som någon med 
ett problembeteende och placeras i ART kan ge eleven en negativ stämpel som 
påverkar självbilden och tron på sin förmåga. I de lägen där elevens beteende är ett 
gränsfall hade situationen kanske sett helt annorlunda ut med en annan lärare. 
Samtidigt är det viktigt att ett problembeteende inte nonchaleras utan arbetas vidare 
med att förändra.  
 
Återigen kan man se att vilket beteende som räknas som ett problem eller inte kan 
variera beroende på person och situation. Så länge en elev inte fått en diagnos 
professionellt konstaterad verkar åsikten om problembeteende vara godtycklig. Som 
lärare måste man vara försiktig med att stämpla elevers beteende på det ena eller 
andra sättet då det begränsar eleven och kan försvåra samarbete med föräldrar. Ingen 
förälder vill känna att ens barn blir utpekat utan att något intresse för att hjälpa barnet 
eller förståelse för orsaker till beteendet visas av läraren. 
 

6.4 Pedagogiska konsekvenser 
 

6.4.1 Ledarskap 
 
Utifrån Stensmos (2000) femdelade modell för ledarskap ser man att lärarens 
kontroll påverkas. Elevernas beteende stämmer inte överens med de förväntningar 
och regler som finns. Kontrollen måste kanske därför bli större då elever med 
problembeteende ofta är i behov av struktur.  
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Vad gäller motivationen kan man resonera kring lärarens del i problemet och hur 
man lyckas motivera elever med problembeteende att lära sig. Stensmo menar att det 
är lärarens uppgift att få eleverna att hitta och vilja nå meningsfulla mål. Kanske är 
problembeteende ibland en konsekvens av att eleven inte finner skolan meningsfull. 
Flera deltagare uttrycker att för många elever är andra saker viktigare än skolarbetet 
och att den synen även finns med från hemmet. En deltagare motiverar elever till 
förändring genom uteslutande från gemensamma aktiviteter. Konsekvensen blir att 
elevernas drivkraft att förändra beteende grundar sig på en vilja att undgå denna typ 
av bestraffning. Stensmo beskriver det här som en motivation utifrån där belöningen 
blir att få delta i klassens timme. Jag ställer mig dock tveksam till om någon verklig 
förändring av problembeteendet sker. Belöningen fungerar mer som en tillfällig 
avledningsmanöver och ger inte eleven insikt om andra sätt att bete sig. 
 
Aspekten gruppering påverkas då läraren måste anpassa placering och gruppering 
efter hur en elev med problembeteende kan tänkas reagera och agera med de andra. 
Perspektivet individualisering skapar ett dilemma. En elev med problembeteende 
kräver särskild uppmärksamhet och individualiserad undervisning men begränsar 
samtidigt övriga elever som har särskilda behov men som kanske inte kräver det på 
samma sätt. Modellens sista del handlar om planering och självklart påverkar 
problembeteenden lärarens planering i stor utsträckning. Man försöker lägga upp 
undervisningen så att förutsättningarna ska bli de bästa med hänsyn till olika elevers 
behov. Man försöker vara förutseende med vilka konsekvenser saker kan leda till och 
anpassa sig efter detta. 
 

6.4.2 Lärande 
 
Resultaten visar att elevers problembeteende påverkar gruppens lärande negativt. 
Undervisningen avbryts ofta och andra saker kommer på tal som inte har med ämnet 
att göra. Dessutom störs lärarens koncentration när denne hela tiden måste vara 
vaksam på signaler från vissa elever, något som försämrar undervisningen. Elever 
med problembeteende gör anspråk på lärarens uppmärksamhet en stor del av tiden 
och tvingar ibland läraren att lämna klassrummet för att reda ut en konflikt. 
Konsekvensen blir mindre tid till att hjälpa övriga elever att utvecklas i sitt lärande. 
Detta kan man förstå skapar en frustration hos läraren som kanske gör att man blir 
irriterad på eleven. Det finns då en risk att man bemöter eleven på ett negativt och 
anklagande sätt och att en negativ spiral kan bildas. 
  
De elever som har svårt att hantera sina känslor och visar problembeteende försämrar 
även sin egen möjlighet till lärande. En otrygg anknytning gör eleven stressad och 
aggressiv vilket blockerar hjärnan att reflektera och ta in ny information. Som lärare 
måste man göra eleven uppmärksam på de negativa konsekvenser beteendet får och 
erbjuda eleven alternativ till att hantera sina känslor. Jag anser att motivationen är 
extra viktig för att få denna elev att bli intresserad av sitt lärande. 
 
Lärande och socialt klimat är sammanflätat och påverkas av varandra. Manger 
m.fl.(2007) belyser vikten av positiva relationer mellan elever och lärare, en faktor 
som ökar studieintresset och stärker den akademiska självbilden. När eleverna är 
trygga känner de tillit till sin förmåga att klara av skolarbetet. 
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6.4.3 Socialt klimat 
 
Det sociala klimatet påverkas negativt av aggressionsutbrott och rädsla för att hamna 
i konflikt. Övriga elever blir mer uppmärksamma och otrygga. De litar inte på eleven 
då denne ofta reagerar oförutsett. Det finns en oro i klassrummet. En negativ 
konsekvens kan också ses hos eleven själv som blir ensam på grund av sitt 
problembeteende. 
 
I resultatet betonas vikten av att stärka gruppen så att de vågar stå upp för sig själva 
gentemot denne elev. Som lärare är det förstås viktigt att få eleverna att känna ett 
förtroende som gör att de vågar säga ifrån utan att bli attackerade av en annan elev. 
För eleven med problembeteende kan läraren göra mycket. Genom ett empatiskt 
förhållningssätt kan man hjälpa eleven att se på sitt beteende utifrån och ge andra 
strategier för hur man bemöter varandra. När denna elev känner sig trygg och kan 
fungera socialt i en grupp får det positiva konsekvenser för alla. 
 

6.5 Metoden ART 
 
ART kan fungera som en metod i värdegrundsarbetet. Den innehåller 
konflikthantering genom sin ilskekontrollträning. Den arbetar med bemötandet 
människor emellan genom sin interpersonella färdighetsträning. Den tar också upp 
frågor kring etik och moral genom sin moralträning. ART är både ett förebyggande 
verktyg för att arbeta proaktivt samtidigt som metoden erbjuder praktiska strategier 
vid en akut konflikt. 
 
Metodens strategi utgår till stor del från användningen av goda förebilder. Vuxna 
runt omkring visar genom sitt sätt att hantera konflikter hur elever kan nå en bra 
lösning. Elever med en mer mogen moral som kan argumentera för sina åsikter väljs 
ut till de moraliska dilemman som ART-gruppen diskuterar kring. På så sätt 
identifierar sig elever med problembeteende med dem och vill ta efter det positiva 
beteendet eftersom de ser upp till dem. Eleverna motiveras med hjälp av starka 
positiva förebilder bland kompisarna. De vill vara med i gemenskapen och få en 
högre status genom att följa förebilderna. I resultatet framkommer att denna strategi 
inte alltid ger önskad effekt eftersom de positiva förebilderna ibland kan vara svåra 
att hitta. Det är också viktigt att det här är starka elever som är trygga i sig själva så 
att de inte tar efter det negativa beteendet istället och effekten blir den motsatta. En 
kritik som framförts i forskning kring effekten av ART (Johannessen, 1997). 
 
För att få en bra effekt av arbetet med ART krävs tid och uthållighet. Förändringen 
hos elever sker i en långsiktig process där de ibland faller tillbaka i det gamla 
beteendet. Om en permanent utveckling ska ske krävs att alla vuxna använder samma 
strategier och ger eleven samma budskap. Detta förutsätter att skolans personal såväl 
som elevens föräldrar är insatta i metoden och har en positiv attityd till elevens 
utveckling. Klassläraren kan göra mycket efterarbete när eleven avslutat sin ART-
träning. Om klassläraren inte tydligt efterfrågar och visar att denne värdesätter ett 
positivt socialt beteende får eleven inte tillfälle att träna sina färdigheter och få 
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beröm utanför ART-träffarna. Beröm är mycket viktigt för att vända en negativ 
spiral.  
 
Resultatet visar att långt ifrån alla föräldrar är positiva till sitt barns deltagande i 
ART. När så är fallet försvåras elevens chans till ett förändrat beteende betydligt. 
Ofta menar deltagarna att de elever som inte får gå ART är de som mest skulle 
behöva det. Här kan man ana en koppling till hur stor påverkan elevens sociala 
relationer har på beteendet. Föräldrarna känner ingen tilltro till skolans personal att 
genom ART kunna förändra elevens beteende. Det får som konsekvens att eleven får 
en negativ attityd till metoden och upplever en misstro mot lärarens förmåga att 
hjälpa eleven. 
 
I den här situationen är lärarens relationella förmåga och empatiska förhållningssätt 
avgörande för utvecklingen. Har läraren svårigheter med att skapa en god relation till 
eleven kan man inte nå varandra. Detta faktum påpekar deltagarna i resultatet och 
tillägger att förmågan varierar mellan olika lärare. Å ena sidan betonas lyhördhet och 
en förmåga att anpassa sig till individen, å andra sidan hävdar några deltagare att 
ART inte är en metod för alla och menar att felet ligger hos eleven.  
 
En tidig insats förespråkas då elever anses vara mer mottagliga och formbara ju 
yngre de är. Deltagaren menar att hos elever i år 6 kan det vara för sent. Jag ställer 
mig tveksam till detta då metoden ART ursprungligen är utformad för ungdomar i 
tonåren. Säkert tar det längre tid att förändra ett negativt beteende hos en elev som 
införlivat det under en längre tid och vant sig vid ett visst handlingsmönster men 
omöjligt tror jag inte att det är. 
 
ART visar sig ha en positiv effekt på elevers beteende vilket avspeglar sig i lärandet 
och den sociala samvaron. Detta resultat har även stöd i forskningen (Salmon, 2003 
& Gundersen m.fl, 2006). Vid en konflikt använder eleverna de strategier som 
metoden lär ut. Det innebär att andra elever vågar närma sig och bjuda in till 
gemenskap eftersom eleven visar ett mer positivt beteende. Eleven blir mindre ensam 
och behöver inte söka negativ bekräftelse. Klassrumsklimatet blir lugnare vilket ger 
bättre förutsättningar både för elevens och hela klassens lärande. En positiv spiral 
bildas som ger ringar på vattnet bland övriga elever på skolan. Deltagarna har 
uppfattningen att ART tillsammans med skolans antimobbningsteam haft en mycket 
positiv inverkan på den sociala skolmiljön.  
 
ART fungerar dock inte på alla elever. Vissa förstår inte hur de ska ta till sig 
metoden, medan andra förstår hur de vuxna vill att man ska agera även om beteendet 
i grunden inte har förändrats. Kanske kan den här effekten kopplas till Kinges tankar 
om pedagogiska åtgärder som fokuserar på symtom istället för bakomliggande orsak. 
”Alla metoder som riktar sig mot barnets yttre uppförande, där barnet skall lära sig 
vissa färdigheter och vänja sig av med andra beteenden, fungerar bara som tillfälliga 
avledningsmanövrer och förstärker barnets hjälplöshet och övergivenhetskänsla” 
(Kinge, 2007, s.45). ART blir då för dessa elever som att ge hostmedicin till någon 
med lungcancer. Det ligger så mycket bakom symtomen att färdighetsträning inte 
kan hjälpa eleverna förrän orsaken hittats. 
 
 
 



55 

7 SLUTSATS 
 
Värdegrund, konflikthantering och ART samspelar med varandra och den syn lärare 
har på begreppen samt hur de arbetar med dessa områden får pedagogiska 
konsekvenser både för lärarna själva och för eleverna. Pedagogen har ett stort ansvar 
i att förmedla värden som hjälper eleverna att utvecklas till demokratiska 
medborgare och fungera i den sociala samvaron. För de elever som inte har de bästa 
av förutsättningar kan läraren göra en stor insats genom ett empatiskt förhållningssätt 
och med hjälp av metoden ART. Lärarens attityd och bemötande kan göra stor 
skillnad för en elev som inte mött trygga vuxna och som har ett begränsat antal 
strategier, varav de flesta negativa, i samvaro med andra. ART erbjuder redskap för 
konflikthantering, värdegrundsdiskussioner och sociala färdigheter. Men för att ART 
ska få en bra effekt måste läraren även reda ut bakomliggande orsaker till 
problembeteenden. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
 
 
 

• Hur jobbar du med värdegrunden? 

• Hur ser du på konflikter? 

• Hur jobbar du med konflikthantering i klassrummet? 

• Använder du dig av ART?  

• Hur kopplar du ART till värdegrunden? 

• Hur väljs de elever som blir erbjudna ART ut? 

• Vilket beteende visar dessa elever? 

• Hur påverkas lärandet (gruppen/individen) av dessa elever? 

• Hur påverkas det sociala klimatet i klassen? 

• Vilka förutsättningar krävs för ett bra resultat? 

• Vilka effekter kan du se av ART hos eleven? I klassen? 

• Hur påverkas lärandet i klassen av ART-användande? 

• Hur påverkas det sociala klimatet i klassen av ART-användande? 

• Har du mött andra metoder för konflikthantering? 

• Vad har ART som andra metoder har? 

• Vad har ART som andra metoder inte har? 

 
 

 


