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FÖRORD 
 
Studien är en uppsats på C-nivå. Uppsatsen har genomförts som en avslutande del av so-

cionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi som författare tar gemensamt 

ansvar för innehållet i studien. När det gäller arbetsfördelningen har vi gemensamt arbetat 

med uppsatsens olika delar. Ansvarsområden som varit aktuella under arbetets gång har 

till viss del delats upp för att sedan gemensamt sammanställa den slutgiltiga produkten. 

Skrivprocessen har genomförts med kontinuerliga samtal och diskussioner mellan förfat-

tarna vilket har gjort arbetet produktivt och inspirerande.  

 

Ett stort tack till våra informanter som delat med sig av sina erfarenheter och genom sitt 

deltagande gjort denna studie möjlig att genomföra. Vidare vill vi framföra ett tack till 

vår handledare Anders Stävhag vid Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet Ös-

tersund som väglett oss genom arbetets gång.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Antisociala beteenden hos barn och ungdomar har med utgångspunkt i tidigare forskning 

visat sig vara svåra att förändra. Det antisociala beteende som många barn och ungdomar 

utvecklar under sin uppväxt har en förmåga att även följa dem in i vuxen ålder. Deras liv 

präglas ofta av aggressioner, våld, kriminalitet och självdestruktivitet (Hammerström, 

2007).  

 

Grovt sett kan man dela in barns beteende i tre personlighetstyper: Välanpassad, interna-

liserad och externaliserad. De två sista indelningarna är de som främst är aktuella när det 

gäller antisociala barn. Det internaliserade barnet beskrivs ofta som kontrollerad, häm-

mad, ängslig och försiktig medan det externaliserande barnet definieras som utagerande 

och impulsiv. Man kan i dagsläget inte längre dra den tidigare så skarpa linjen mellan in-

ternaliserande och externaliserande symtom då aggressiva barn även kan vara blyga och 

oroliga och vice versa. Studier visar att det finns olika typer av blyghet och att detta kan 

vara avgörande för barns anpassning. Bland annat säger man att hämning kan ses som en 

skyddsfaktor mot att utveckla ett destruktivt beteende medan ett icke-kontaktsökande och 

avståndstagande beteende kan ses som en riskfaktor för framtida anpassningssvårigheter 

(Lagerberg & Sundelin, 2003).  

 

Barn och ungdomar med antisocial problematik har ofta svårigheter med att lösa pro-

blem, bristande sociala färdigheter och självkontroll, samt problem att kunna resonera 

moraliskt. Många av dessa barn och ungdomar har ett utåtagerande beteende med karak-

teristiska aggressionsutbrott. Dock är det viktigt att påpeka att det även finns inåtvända 

barn vars antisociala problematik inte är lika synlig. När barn med antisociala problem 

når skolålder är deras destruktiva beteenden ofta signifikanta och blir därmed lätt ett hin-

der för utvecklandet av färdigheter. Det enskilda barnets omgivning har vid denna tid-

punkt kommit att uppfatta dennes beteende som bestående vilket leder till att omgivning-

en förväntar sig att den unge skall upprepa sitt beteende. Detta kan därmed resultera i en 
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självuppfyllande profetia för den unge i att vara aggressiv och utåtagerande eller på annat 

sätt destruktiv i sitt beteende (Goldstein, m.fl., 2004).  

 

Behandlingsmodeller som grundar sig i kognitiv beteendeterapi för träning av socialt ac-

ceptabla förfaringssätt blir allt mer utbrett inom den skandinaviska barnavården. Upp-

märksamheten kring Aggression Replacement Training (ART) har ökat snabbt i Sverige. 

Man kan i dagsläget se att metoden används på flertalet institutioner för barn och ungdo-

mar runt om i landet. Även inom skolan blir ART allt mer vanligt förekommande (Gold-

stein, m.fl., 2004). Det som kännetecknar de framgångsrika modellerna för interpersonell 

färdighetsträning är att de inbegriper speciella element av socialt perspektivtagande och 

social problemlösning. Metoderna angriper i de flesta fall flera olika sidor av antisociali-

tet. Att optimera den enskilde individens möjligheter att uppleva förändring är betydelse-

fullt för det fortsatta engagemanget i behandlingsarbetet. Genom att involvera så många 

aspekter som möjligt av personen ökar både inlärningseffekten och möjligheterna att upp-

leva att relationen till omvärlden fungerar bättre. Om behandlingen innefattar såväl tankar 

och emotioner som beteenden borde den också få större verkan. Detta kan åstadkommas 

genom att försöka få den enskilde individen att delta så aktivt som möjligt både under 

och mellan sammankomsterna. Rollspel, övningar och ”beteendeexperiment” spelar följ-

aktligen en stor roll för att komplettera det kognitiva arbetet (Lardén, 2002). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal skolelever i årskurserna tre till sex 

som haft ett avvikande beteende utvecklats i och med den ART-träning de genomgått ut-

ifrån ART-tränares, klassföreståndares och en elevassistents upplevelser. Tanken är att se 

hur eleverna gått från punkt A till punkt B, dvs. från ett avvikande och destruktivt bete-

ende där de ej har fungerat i socialt samspel med andra till ett beteende där de idag funge-

rar förhållandevis bra. Inom ramen för detta vill vi se hur ART-tränare och klassförestån-

dare samt en elevassistent upplever att klassen där den enskilde eleven ingått förändrats i 

och med den ART-träning eleven erhållit.  
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De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: 

• Vilka effekter går enligt ART-tränare, klassföreståndare och en elevassistent att 

skönja bland de elever som genomgått ART?  

• Vilka resultat upplever ART-tränare, klassföreståndare och en elevassistent att 

ART ger för den enskilde elevens skolklass?  

• Vad anser ART-tränare, klassföreståndare och en elevassistent att miljön har för 

betydelse för upprätthållandet av ART?  

1.3 Begreppsförklaring 

I och med att vissa begrepp är möjliga att tolka på olika sätt har vi valt att nedan definiera 

dem som vi anser är huvudsakliga i vår uppsats. Detta har vi gjort med hjälp av National-

encyklopedin 2007/-08.  

 

• Acceptabelt beteende – Ett beteende som av omgivningen inte upplevs som 

störande eller uppseendeväckande. Vad som anses vara ett acceptabelt beteende 

styrs av sociala normer och kontrolleras via olika former av social kontroll.  

• Aggression – Öppet visad starkt fientlig inställning som hotar att övergå i 

(vålds)handlingar. Man kan skilja mellan emotionell eller fientlig aggression och 

instrumentell aggression. I det senare fallet är det främsta målet inte att tillfoga 

skada eller obehag, som i emotionell aggression utan snarare är aggressionen ett 

angreppssätt bland andra möjliga att åstadkomma ett eftersträvat mål. De flesta 

aggressiva beteenden innehåller både emotionella och instrumentella komponen-

ter. 

• ART-tränare – En vuxen person som är utbildad inom ART och diplomerad att 

hålla i lektioner där man arbetar med metoden bland barn och ungdomar.  

• Barn och elever – Barn i mellanstadiet, årskurserna tre till sex. I studien används 

begreppen ”barn” och ”elever” parallellt.  

• Behandling – Aktiv vård av människa. I denna uppsats används begreppet be-

handling i relation till socialt definierade problembeteenden hos barn. 

• Beteendeproblem – Beteenden som definieras som oönskade av den rådande kul-

turen i ett visst samhälle. ”Beteendeproblem” och ”problembeteende” används i 
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denna uppsats för att representera samma sak och hänvisar till de fyra kategorier 

man vanligtvis talar om när det gäller unga människor och beteendeproblem: 1) 

våld och kriminalitet, 2) alkohol/drogbruk och missbruk, 3) misslyckanden i sko-

lan, samt 4) tonårsgraviditet och riskfyllt sexuellt beteende.  

• Implementera – Införa; genomföra, fullfölja.  

• Moral – Uppfattning om rätt och orätt. I denna uppsats skall inte moral ses i lik-

het med etik. Moral skall i denna uppsats ses som människors förmåga (eller 

oförmåga) att handla i enlighet med allmänt accepterade regler för rätt och orätt 

medan etik handlar om reflektioner över det berättigade i vad man gör eller under-

låter sig att göra. 

• Utagerande/utåtagerande – Aggressivt beteende, inom psykiatrin betecknat som 

social beteendestörning. Utagerande kan ta sig olika uttryck, alltifrån verbal ag-

gressivitet mot föremål till aggressionshandlingar mot djur och människor. Anti-

socialt och kriminellt beteende kan vara utagerande och ta sig uttryck i våldshand-

lingar.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras fakta kring social 

problematik bland barn och unga, samt bakgrunden och uppkomsten till Aggression Re-

placement Training vars teoretiska grund ligger i kognitiv beteendeterapi (KBT). Även 

studiens syfte, frågeställningar och begreppsförklaringar redogörs för i det första kapitlet. 

Därefter följer uppsatsens metodavsnitt, där studiens upplägg och genomförande redovi-

sas. I metodavsnittet diskuteras även studiens tillförlitlighet i form av validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet samt etiska överväganden. I kapitel tre redogör författarna för tidi-

gare forskning kring ART vilket sedermera följs av det fjärde kapitlet där ART och dess 

komponenter presenteras i sin helhet. Även den teoretiska förståelsegrund som metoden 

bygger på sammanställs i detta kapitel. I det femte kapitlet presenteras redovisningen och 

analysen av resultatet. I det sjätte och sista kapitlet presenteras diskussionen där författar-

na reflekterar över tillvägagångssätt och resultat samt diskuterar kring fortsatt forskning 

på området.  
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2. MATERIAL OCH METOD: BESKRIVNING OCH REFLEKTION 

2.1 Litteratur 

För inhämtandet av vetenskapliga artiklar har databaserna Academic Search Elite och 

CSA Social Sciences använts. Vid databasen Academic Search Elite användes sökorden 

Aggression Replacement Training (AND) Children (AND) Goldstein. Sökningen begrän-

sades till endast Peer-Reviewed. Resultatet blev tre träffar. Av dessa var två tillgängliga i 

fulltext varav en av dessa har använts. Vid ytterliggare en sökning användes sökorden 

Aggression Replacement Training (AND) Children (AND) School. Vi fick då fem träffar 

som var Peer-Reviewed varav samtliga av dem var tillgängliga i fulltext. Av dessa passa-

de två stycken. Vid användandet av databasen CSA Social Sciences använde vi oss Ad-

vanced search med kriterierna Author, Keywords och Anywhere. Sökorden som användes 

var Goldstein (AND) Aggression Replacement Training (AND) youth*. Antalet träffar 

blev elva varav sex var Peer-Reviewed och i fulltext. En av dessa matchade med det vi 

sökte efter. När vi sedan sökte på enbart Aggression Replacement Training fick vi sam-

manlagt 72 träffar varav 31 var Peer-Reviewed. Av dessa matchade två. Urvalet av artik-

lar har skett genom att vi haft tydliga riktlinjer gällande vad vi önskade att få studera. 

Skola, behandlingsresultat samt kritik mot metoden har varit de tre utgångslägena vi har 

utgått ifrån när vi gjort våra urval av vetenskapliga artiklar.  

 

Den facklitteratur som vi har använt oss av har vi funnit genom Mittuniversitetets biblio-

tekskatalog MIMA samt via nationella bibliotekskatalogen Libris. De sökord vi använde i 

MIMA var Aggression Replacement Training vilket resulterade i sex träffar, varav vi an-

vänt en. När vi använde KBT som sökord fick nio träffar. Av dessa har vi använt två. 

Sökorden Orsaker och åtgärder resulterade i 18 träffar varav en av dessa har använts. I 

Libris sökte vi på Aggression Replacement Training. Vi fick elva träffar varav vi använt 

två av dem. Vi använde oss också av Applications and frontiers som sökord när vi arbe-

tade i Libris vilket resulterade i 126 träffar varav vi nyttjat en. Syftet och innebörden med 

Aggression Replacement Training, Behandling, Kognitiv beteendeterapi, Tillämpning 

samt Barn och Social problematik har varit huvudsakliga begrepp i sökande efter relevant 

litteratur. Med dessa ord som stöd i sökandet har vi sedan gjort våra urval med utgångs-
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punkt i det syfte vi har med undersökningen och litteraturens relevans till detta. Övrig 

litteratur och andra dokument som vi har använt oss av har vi funnit genom våra tidigare 

genomförda praktikperioder på socionomutbildningens tredje och sjätte termin och från 

tidigare fullföljda kurser som ingått i utbildningen. Ett antal av det använda materialet har 

vi funnit genom inspiration från referenser i ovan nämnda sökresultat. En del dokument 

har en av oss kommit i kontakt med tackvare ett tidigare samarbete med en utbildad 

ART-tränare, samt genom kontakt med en kvinna som arbetar som ART-tränare inom 

kriminalvården. Samtliga material i form av facklitterära publikationer samt vetenskapli-

ga artiklar skall ha publicerats mellan år 1985 fram till dags dato. All litteratur återfinnes 

i nedanstående referenslista. 

2.2 Avgränsning 

För att omfattningen på denna studie inte skulle komma att bli alltför stor har vi valt att 

göra en del avgränsningar. Vi har valt att endast intervjua två berörda klassföreståndare, 

en elevassistent samt tre ART-tränare. Detta dels då det finns svårigheter med att inter-

vjua barn men också för att intentionen med studien är att undersöka hur klassförestånda-

re, en elevassistent och ART-tränare upplever barns utveckling av färdigheter genom 

ART. Att avgränsningen resulterade i att en av informantgrupperna skulle innefatta yrkes-

gruppen klassföreståndare beror på att klassföreståndare på mellanstadienivå vanligtvis 

har en tät kontakt med eleverna och i de flesta fall följer en klass under ett par års tid. 

Genom detta har klassföreståndaren ofta en god bild av hur en elev utvecklas. Vidare är 

en del i uppsatsens syfte att se hur informanterna upplever att den enskilde elevens klass 

påverkas av den ART-träning som eleven erhållit. Som klassföreståndare i en specifik 

klass under ett par års tid bör man kunna se denna utveckling hos klassen. Valet att en av 

intervjuerna skulle ske med en elevassistent skedde då författarna upplever att elevassi-

stenter ofta har en nära relation till både eleven och dennes familj. Samt att som verksam 

elevassistent ser man den enskilde eleven utifrån andra perspektiv än som klassförestån-

dare då man ges möjlighet att med större utsträckning fokusera på den enskilde eleven. 

Att valet av den tredje informantgruppen blev ART-tränare och inte medtränare eller för-

äldrar till barnen har sitt avgörande i att ART-tränare innehar en betydande mängd större 

kunskap kring metoden och dess upplägg. Som ART-tränare är man utbildad inom den 
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metod man förespråkar och förhoppningsvis besitter man en förmåga att se på metoden 

utifrån olika aspekter.  

 

Då ART kom till Sverige var kriminalvården den institution som först tog till metoden. 

Med detta som bakgrund kan man diskutera valet att intervjuerna skulle beröra barn i 

årskurs tre till sex och inte vuxna, vilket med facit i hand var den grupp i Sverige som 

först fick genomgå ART. Selektionen att målgruppen för intervjuerna endast skulle vara 

barn i tredje till sjätte klass gjordes då vi anser med utgångspunkt i våra erfarenheter att 

det är den ålder där man står i ett vägskäl mellan att vara barn och tonåring. En stor del av 

de barn som befinner sig i denna period i livet möter svårigheter, både socialt och emo-

tionellt. Vidare har det personliga intresset hos författarna att arbeta med barn påverkat 

avgränsningen av den grupp intervjuerna skulle beröra.  

2.3 Forskningsdesign 

Eftersom uppsatsens syfte är att få ökad förståelse för och kunskap om hur ett antal skol-

elever som haft ett avvikande beteende utvecklats i och med den ART-träning de genom-

gått, och inom ramen för detta se hur klassen där den enskilde eleven ingått i förändrats 

bedöms kvalitativa intervjuer vara den mest lämpliga metoden för att utföra studien. Som 

en del av undersökningen genomfördes sex halvstrukturerade forskningsintervjuer. Halv-

strukturerade intervjuer medför att man har större möjligheter att improvisera under in-

tervjuns gång vilket vi upplever som positivt vid denna typ av studie. Vidare finns det 

möjlighet till att genomföra ändringar när det gäller upplägget av intervjun, rörande frå-

gornas ordning och form (Kvale, 1997). 

 

Som bas för intervjuerna har en intervjumanual (se Bilaga 1 och 2) innehållandes en 

översikt med förslag på öppna intervjufrågor tagits fram och använts. Att intervjuerna 

grundar sig på en intervjuguide utgör inte hinder för att samtalet skall kunna ta sina egna 

vägar och därmed kommer in på ämnen som från början inte var ämnade att beröra. Som 

författare anser vi att en intervju med öppna frågor ger informanterna en chans att utrycka 

sig fritt vilket möjliggör en mer objektiv bild av deras upplevelser. 
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2.4 Val av informanter 

I sökandet efter informanter har det delvis varit praktiska omständigheter som har styrt 

vårt urval. De praktiska omständigheter som påverkat vårt urval har varit det geografiska 

området. Samtliga intervjuer har ägt rum i en och samma stad. Kommunen är en mindre 

tätort i södra Sverige med omkring 30 000 invånare, varav ungefär 15 000 av dessa är 

bosatta i centralorten. Valet av denna kommun skedde genom att en av författarna tidiga-

re varit bosatt på orten vilket därmed ledde till ökade möjligheter att på ett smidigt sätt få 

kontakt med de berörda yrkesgrupperna. Den i högsta grad väsentligaste faktorn i valet av 

informanter har dock varit huruvida de berörda informanter har erfarenhet av att arbeta 

med elever med ett avvikande beteende som genomgått ART. Syftet var inte att få ett så 

representativt urval som möjligt utan få till ett urval som kommit i kontakt med ART ut-

ifrån det ovan nämnda syftet. Med utgångspunkt i detta genomfördes ett strategiskt urval 

av informanter. Det strategiska urvalet innebär att man är intresserad av kvalitén på in-

formanterna och därmed lägger fokus på att hitta respondenter med kunskaper inom äm-

net (Kvale, 1997). 

 

Urvalet av skolor skedde genom att vi slumpmässigt valde tre stycken mellanstadieskolor 

i den aktuella kommunen där vi sedan tidigare fått information huruvida de använde 

ART. Därefter kontaktades skolornas rektorer för att genom vederbörande erhålla namn 

på klassföreståndare och ART-tränare som skolan bedrev ett samarbete med. En första 

kontakt med informanterna togs sedan per telefon. Därefter delgavs de information om 

studien i ett särskilt brev då de informerades om syfte, upplägg, konfidentialitet och fri-

villighet (se Bilaga 3). Ingen av informanterna avböjde deltagande i studien. Kriterierna 

för intervjupersonerna var att de skulle arbeta med skolbarn i årskurserna tre till sex. Vi-

dare skulle det vara en jämn fördelning av skolpersonal (klassföreståndare och elevassi-

stent) och ART-tränare. Kriterierna för klassföreståndarna var att de skulle vara utbildade 

lärare och ha följt en elev från det att denne gick i klassen till att eleven blev flyttad och 

genomgick ART-träning och sedermera kom tillbaka till klassen. Kriteriet för elevassi-

stenten var att vederbörande skulle ha varit assistent till eleven under minst två års tid och 

att eleven under denna period erhållit ART. Kravet för urvalet av ART-tränarna var att de 
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skulle vara diplomerade ART-tränare samt ha genomfört ett fullständigt ART-

träningsprogram med den aktuelle eleven.  

2.5 Genomförande av intervjuerna 

Kvale (1997) tar upp möjligheterna att bedöma varje intervjufråga både tematisk och dy-

namiskt. Vi har valt tematiskt återgivna frågor i vår bedömning. Tematiskt relaterade frå-

gor innebär att frågorna utformas med hänsyn till de teoretiska föreställningar som ligger 

till grund för studien och efterföljande analys. Vidare har vi lagt fokus på spontanitet då 

en intervjuprocess som upplevs som spontan med större sannolikhet ger spontana, livliga 

och överraskande svar. Frågorna bör med hänsyn till den dynamiska aspekten vara korta 

och lättförståeliga samt att man bör undvika alltför stor mängd akademiska begrepp 

(Kvale, 1997). Detta har tagits i beaktande vid framställningen av intervjumanualerna.  

 

Alla intervjuer har genomförts på platser som respondenterna själva har föreslagit, exem-

pelvis deras arbetsplatser. Gemensamt för alla miljöer var därmed att det var en för in-

formanterna tidigare känd miljö. Vidare gav den kontext där intervjuerna ägde rum möj-

lighet till samtal i en lugn miljö utan allt för mycket störande moment i form av andra 

personer eller olika typer av utrustningar. För att intervjuerna skulle bli fullständigt do-

kumenterade samt för att fokus skulle ligga på innehållet i intervjun med möjlighet att 

ställa följdfrågor har bandspelare, med godkännande av de enskilda informanterna an-

vänds vid samtliga intervjuer. Varje intervju tog omkring 40 minuter. Eftersom vi är två 

studenter som genomför denna studie och upplägget av intervjuerna har varit att intervjua 

en informant per tillfälle, reflekterade vi inför intervjusituationerna utifrån maktpositio-

nen. Vi diskuterade av den orsaken hur vi skulle hantera intervjuerna så att informanterna 

skulle känna sig trygga vid intervjutillfället. Det vi kom fram till var att endast en av oss 

som författar skulle vara närvarande vid själva intervjutillfället.  

 

Intervjuerna som var upplagda utifrån halvstrukturerade intervjumanualer med förslag på 

frågor (se Bilaga 1 och 2) var fokuserade på tre yrkesgrupper. Totalt omfattar intervjuer-

na tre ART-tränare, två klassföreståndare samt en elevassistent. Frågorna ställdes i möjli-

gaste mån på ett likvärdigt sätt till samtliga informanter utifrån respektive yrkesgrupp. Då 



 10 

frågorna var öppna blev svaren olika vilket även medförde att olika följdfrågor ställdes 

beroendes på intervju. Efter varje genomförd intervju lyssnades det inspelade igenom 

snarast för att kontrollera att allt gick att uppfatta tekniskt sätt och för att tolkningen av 

intervjun upplevdes som god. Alla respondenter var mycket positiva till att delta i studi-

en.  

2.6 Transkribering och analys 

Samtliga intervjuer spelades med respondenternas godkännande in på ljudband. Intervju-

erna har inte transkriberats ordagrant, däremot har vi eftersträvat att återge den korrekta 

betydelsen av samtalet. Studien bygger inte på språklig analys av intervjuerna utan fokus 

har lagts på betydelsen av innehållet i varje enskild intervju. Ordagranna utskrifter är 

nödvändigtvis inte den mest objektiva transkriberingen, utan tolkningsprocessen börjar 

redan då. Att skriva ut från ett band är förbundet med en rad tolkningsmässiga och tek-

niska problem, det finns inte några bra lösningar på detta utan kräver ständigt nya konsta-

teranden (Skott, 2004). En av författarna har transkriberat intervjuerna, medan den andre 

har lyssnat igenom samtliga intervjuer och noggrant läst transkriberingarna, något som 

främjar trovärdigheten och reliabiliteten för studien. Transkription är en bearbetning av 

det talade ordet, vilket innebär att man i detta moment skapar något nytt (Skott, 2004). 

Människor har en förmåga att tolka och analysera en text på olika sätt. Med utgångspunkt 

i detta ser vi det till fördel för trovärdigheten av det material vi tagit fram att vi har varit 

två som har lyssnat och grundligt gått igenom intervjuerna.  

 

Transkribering av intervjuer innebär de skrivs ut i sin helhet (Skott, 2004). Efter transkri-

beringen av intervjuerna har varje intervju sammanfattats var för sig utifrån den inter-

vjumanual som legat till grund för intervjun. Detta har gjorts i syfte att få en bättre över-

blick över materialet. Under transkriberingens gång har författarna noggrant lyssnat ige-

nom banden och analyserat det skriftliga materialet, detta för att minimera riskerna för 

misstolkningar. Varje steg i processen har inneburit en analys i sig på det sättet att varje 

material vi väljer att lyfta fram formas av författarnas förförståelse samt studiens syfte. 

Intervjumaterialet har organiserats efter centrala teman som grundar sig på frågeställ-

ningarna i syftet. Huvudtemana är informanternas tankar kring ART och de effekter me-
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toden ger samt hur eleven som genomgått ART har utvecklats efter avslutad ART-

träning, men även hur skolklassen har påverkats av den enskilda individen och dennes 

nyförvärvade färdigheter, samt miljöns påverkan.  

Syftet med denna studie var att genom intervjuer undersöka hur ART-tränare, klassföre-

ståndare och en elevassistent upplevde att ART gav skolelever i årskurserna tre till sex 

med ett avvikande beteende nya färdigheter. Vidare har syftet varit att genom informan-

ternas upplevelser undersöka hur klassen där den enskilde eleven ingått utvecklats i och 

med den ART-träning eleven fått. Den mest lämpade analysmetoden för att uppfylla syf-

tet med studien ansågs av författarna vara innehållsanalys med meningstolkning.  

Innehållsanalys innebär att hela texten (analysenheten) läses igenom upprepade gånger 

för att på så vis skapa en känsla för helheten. Därefter plockas meningar och/eller fraser 

som av författarna upplevs som mest utmärkande i respondenternas svar ut. Den omgi-

vande text kring de meningar och fraser som tas ut skall i viss mån tas med så samman-

hanget kvarstår. De meningsbärande delar som väljs ut minskas i syfte att korta ned tex-

ten men behålla hela innehållet. Därefter delas enheterna in i olika teman vilka sedan för-

tydligas med hjälp av underrubriker och citat. Tolkningar av respondenternas upplevelser 

och uttryck har av författarna skett genom den teoretiska förståelsegrund som presenteras 

i studien.  

2.7 Reflektion gällande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet kan tolkas utifrån begreppen giltighet och relevans. För att kontrollera validite-

ten, dvs. kontrollera om vi får fram det vi vill undersöka (Kvale 1997) har framställning-

en av intervjufrågorna skett med vaksamhet utifrån syfte och frågeställningar till studien. 

Intervjufrågorna kvalitetssäkrades genom diskussioner utifrån den kunskap och erfaren-

het vi som författare besitter. För att få så ärliga svar som möjligt var det viktigt att skapa 

en förtroendefull och avslappnad intervjusituation. Samtidigt är vi medvetna om att det 

kan finnas möjliga felkällor, och i så fall beskriva detta i vår analys. Som författare har vi 

försökt att vara så tydliga som möjligt i vårt sätt att tillmötesgå våra informanter genom 

att exempelvis låta dem läsa igenom intervjufrågorna i lugn ro förre intervjutillfället.  
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Kvale (1997) beskriver att reliabiliteten förklarar om studien har genomförts på ett tillför-

litligt sätt. Reliabilitet i en undersökning är väsentligt för att i så stor utsträckning som 

möjligt motverka personliga tolkningar av det insamlade materialet. Tillförlitligheten, 

reliabiliteten ökar om frågorna ställs på exakt samma sätt till alla respondenter. Då vi för 

att få en så hög reliabilitet som möjligt använde oss av halvstrukturerade intervjuer, där 

följdfrågor sker utifrån respondentens svar, gällde det vid intervjutillfället att vara lyhörd 

och lägga märke till allt som respondenten förmedlade, och inte bara det verbala som ut-

rycktes. Reliabiliteten kan påverkas i negativ riktning i de fall intervjuaren omedvetet 

ställer ledande frågor till informanten (Kvale, 1997). Med hänsyn till detta har därför le-

dande frågor undvikits i möjligaste mån.  

 

Med generaliserbarhet menas att resultaten i en studie kan ses som allmängiltiga för ett 

större urval (Kvale 1997). Då denna studie är kvalitativ har inga generella slutsatser kun-

nat dras utifrån respondenternas utsagor.  

 

Vår förförståelse kring ART har präglat läsning av litteratur samt intervjuerna. Våra egna 

erfarenheter kring ART har naturligtvis betydelse för vilka frågor som ställs och de urval 

som gjorts, men även analys av litteratur och intervjuer är av avgörande betydelse. Under 

arbetets gång har vi reflekterat och diskuterat över våra egna tankar kring ART och dess 

tillämpning i skolmiljöer och hur detta påverkar den enskilda individen. Vi anser att det 

faktum att vi båda har behandlat allt material ökar trovärdigheten av det transkriberade 

materialet. Intervjuerna har skett i olika miljöer men har gemensamma nämnare i att det 

var en för informanterna känd miljö samt att det var en lugn och avskild miljö. 

2.8 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsveten-

skaplig forskning skall forskaren ta hänsyn till fyra grundläggande individskyddskrav. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av forskningen 

om dess syfte. Vidare skall de berörda delges deras del i projektet och de villkor som det 

medför. Frivilligt deltagande och rätten att avbryta sin medverkan är också information 

som forskaren skall ge vederbörande. Samtyckeskravet innebär att de som ingår i studien 



 13 

har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

personer som ingår i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och i de 

fall personuppgifter förekommer skall de förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Nyttjandekravet berör de uppgifter som är insamlade gällande enskilda 

personer. Kravet innebär att dessa uppgifter enbart får användas för forskningssyfte (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Utöver dessa individskyddskrav tar Kvale (1997) upp konsekvenser 

som en av de etiska riktlinjer man bör ha i åtanke vid forskning om människor. Konse-

kvenser av en intervjustudie bör observeras gällande huruvida personerna som ingår i un-

dersökningen kan komma att lida skada till följd av sin medverkan samt kring de förvän-

tande fördelarna med att delta i studien.  

 

Etiska ställningstaganden i denna studie gällande informations- och samtyckeskravet rör 

de respondenter som vi genomfört intervjuer med. Respondenterna har informerats om 

syftet med undersökningen, samt information kring frivillighet och rätten till att avbryta 

sitt deltagande om de önskar. De har även delgetts information gällande rätten till att 

själva bestämma över sitt medverkande. Hänsyn till konfidentialitet har tagits genom att 

den personliga information som insamlats och som kan kopplas samman med intervju-

personerna och sedermera de omnämnda barnen har ändrats eller i vissa fall tagits bort. 

Detaljer som av författarna upplevs som för ingående gällande de berörda barnen presen-

teras ej i uppsatsen, detta för att minimera riskerna för identifieringen av dem. Uttalande-

na från respondenterna avidentifierades därmed redan i samband med transkriberingen 

genom att dels respondenterna men även barnen som intervjuerna gällde gavs andra 

namn. Samtliga namn och eventuella orter som nämns är i och med detta fiktiva. Vidare 

har det insamlade materialet förvarats på sådant sätt att oberättigade inte har kunnat tillgå 

det. Banden med de inspelade intervjuerna kommer att förstöras då arbetet med uppsatsen 

avslutats helt. Samtliga respondenter har informerats om att det insamlade materialet en-

dast kommer att användas för denna studie. När det gäller de konsekvenser som Kvale 

(1997) tar upp har hänsyn tagits till dessa vid formulerandet av vårt syfte och sedermera 

urvalet av respondenterna.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 ART som behandlingsmetod 

Tekniker som är baserade på inlärningspsykologiska principer intar en central roll i kog-

nitiv beteendeterapi. Behandlingsresultaten som dokumenterats har visat goda resultat. 

Detta inte minst när det gäller minskandet ungdomars utagerande beteende (Daleflod & 

Lardén, 2004). 

 

Ett antal utvärderingar om ART’s effektivitet har genomförts, bland annat i USA. Under-

sökningarna redogör för att ART är ett genomförbart och praktiskt ingripande i arbetet 

med aggressiva och antisociala barn och ungdomar. I en studie följde man upp 60 ung-

domar med kriminell bakgrund som blivit utskrivna från ett behandlingshem. Av dessa 

hade 17 genomgått ART. Socialarbetarna som hade kontakt med ungdomarna visste inte 

om vilka ungdomar som hade genomgått ART. Socialarbetarna fick betygsätta ungdo-

marnas beteende utifrån det som ungdomarna förmedlade genom sitt handlande. Under-

sökningen visade att de ungdomar som hade genomgått ART fick betydligt högre omdö-

me i hur de fungerade i samhället i jämförelse med dem som inte hade fått ART. En pi-

lotstudie visar även att många av de ungdomar som fullföljer en ART utbildning också lär 

sig att implementera ART i sin vardag, enskilt och i samspel med andra människor 

(Goldstein & Glick, 1987). Ytterliggare en studie utförd i USA under ett år på ett fem-

hundratal killar och tjejer i ungdomsåren med beteendeproblematik ger uttryck åt att ART 

visas ge effekt på ungdomar med ett antisocialt beteende. Detta även i en kontext i form 

av ett behandlingshem. Undersökningen tyder på att ART ger effekt under en kortare be-

handlingstid på både tjejer och killar med beteendeproblematik (Nugent, m.fl., 1999).  

 

I Norge genomfördes år 2005 en pilotstudie för att undersöka effektiviteten av ART 

bland både barn och ungdomar med aggressivt beteende som samtidigt hade olika dia-

gnoser. Individer med autism och ADHD fick ingå i en grupp där flertalet inte delade 

denna problematik och man undersökte vad detta fick för resultat. Studien visar att ART 

kan vara fördelaktigt och en effektiv metod för barn med autism och ADHD. Bland ung-

domarna med autism och ADHD kunde studien inte påvisa några mätbara förbättringar. 
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Studien är dock för liten för att konstatera att ART aldrig skulle vara effektiv bland dessa 

ungdomar. Det kunde inte heller påvisas att de övriga barnen och ungdomarna utan dia-

gnoser påverkades negativt av de barn och ungdomar med en diagnos som medverkade i 

undersökningen (Moynahan & Stromgren, 2005).  

3.2 ART i skolan  

Studier om ART i skolans värld grundar sig i mångt och mycket i återkommande miss-

lyckanden som sker i skolan genom bestraffningar av elever. Bestraffningarna sker i form 

av kvarsittningar och avstängningar. Forskningen som genomförts på ett antal skolor i 

USA tar upp en rad olika exempel på situationer där elever blivit avstängda som straff för 

ett visst abnormt beteende. Undersökningen visar på att bestraffningar kan ge effekt på 

kort sikt men inte i det långa loppet. Inte heller eleverna upplever några fördelar med att 

bli reglerade. Snarare upplevs det som ett bakslag där man kommer efter i skolarbetet, 

samt i en del fall bygger upp negativa associationer till skolan. ART är någonting som 

bör användas i skolan då det är utvecklat för att hjälpa barn och ungdomar till att fungera 

bättre i det sociala samspelet. ART bidrar till att underlätta för elever med avvikande be-

teende (McGinnis, 2003).  

 

ART är en effektiv metod att använda i klassrummet och på raster. Detta då metoden 

upprätthåller respekt, effektivt studerande och empati för varandra som elever och för de 

vuxna (Roth & Striepling, 2003). Bland de elever som erhåller ART under sin skolgång 

har resultat visat på förbättrade skolprestationer och ökad närvaro. Aggression Replace-

ment Training är en viktig intervention i arbetet med våldsamma och destruktiva barn och 

ungdomar. I och med den träning eleverna får i skolan lär de sig grundläggande färdighe-

ter som kan hjälpa dem att kontrollera sina känslor i sociala relationer. Färdigheterna ökar 

också möjligheterna för eleverna i deras framtida studier och yrken (Salmon, 2003). Ele-

ver som tränar på sina sociala färdigheter genom ART lär sig även att handleda sig själva 

i pressade situationer. Vid färdigheten ´Förberedelse för utmanande handling´ kan eleven 

intala sig att han eller hon kan hantera situationen, behärska sin ilska eller ta situationen 

med ro. Vid sammandrabbning och konfrontation lär sig eleven instruera sig själv genom 

att tänka tankar som gör det möjligt att se det positiva i situationen och inte dra några 
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förhastade slutsatser. Slutligen när det gäller att hantera en upptrappad fysisk spännings-

nivå kan exempel på självinstruktioner vara Det är dags att andas djupt, Min ilska är en 

signal på vad jag behöver göra, eller Ta det lugnt var inte för hetsig. När sedan konflik-

ten är löst skall eleven reflektera över den utmanande handlingen och försöka ”skaka den 

av sig”. Sista steget är att berömma sig själv för att ha löst eller hanterat situationen på ett 

bra sätt. Berömmet kan bestå av tankar som: ”Jag klarade faktiskt det här utan att bli arg” 

eller ” Jag klarade den här situationen bra. Det fungerade!” (Goldstein, m.fl., 2004). 

3.3 Miljöns betydelse för resultaten  

Det beteende som den unge lärt sig i en viss miljö kan bli svårapplicerbart i en annan mil-

jö. Det har visats med hänseende till detta att i de fall behandling sker i en samhällelig 

miljö är sannolikheten högre att behandlingen ger en större effekt. En tänkbar förklaring 

enligt forskare är att det är lättare att lösa problem i en miljö där problem uppstår. I och 

med att en institution inte är en naturlig miljö för barn och ungdomar kan detta således 

påverka resultaten av behandlingen i negativ riktning, eller appliceringen av färdigheter-

na i det vardagliga livet i samspel med familj och kamrater. Den rådande situationen hos 

den enskilde individen samt miljömässiga faktorer kan inverka på utfallet av behandling-

en (Goldstein, m.fl., 2004).  

3.4 Kritik mot metoden 

Ett av de områden där stark kritik riktats mot olika träningsprogram, däribland ART är 

gällande barnens förmåga att i sin vardag tillämpa de färdigheter som olika behandlings-

program representerar. Man menar att det finns svårigheter med att säkerställa om effek-

terna är överförbara i det verkliga livet, dvs. utanför den miljö där träningen äger rum. 

ART är ett av de många träningsprogram som går ut på att man sammanför en grupp barn 

eller ungdomar med liknande problematik och förutsättning för att utifrån det arbeta med 

att förändra de avvikande beteenden de kan ha. Problemen med att arbeta på ett sådant 

sätt är att barnen eller ungdomarna inte får någon klar bild av det beteende som man vill 

att vederbörande skall åstadkomma. Snarare kan det resultera i att barnen eller ungdo-

marna lär sig av varandras negativa beteende varpå det blir en ond cirkel. En annan punkt 

som ofta kritiseras är det faktum att tränarna för programmen i många fall tolkar och an-

vänder sina kunskaper kring och uppfattningar av programmen på skilda sätt. Detta med-
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för problem i och med att svårigheterna med att mäta effekterna ökar eftersom man inte 

kan säkerställa om innehållet i varje grupp utförts likadant (Johannesson, 1997). Kritik 

som riktas direkt mot ART är att metoden är torftig och onyanserad. Metoder i form av 

ART bygger i de flesta fall på värdemässiga normativa föreställningar om vad som av 

samhället anses vara ett acceptabelt beteende. Samtidigt framställer sig metoderna ofta 

som värderingsfria. Övrig kritik som riktats mot metoder i stil med ART är att de stärker 

bilden om att den allmängiltiga lösningen på olika sociala problem i form av destruktivt 

beteende är behandling (Levin, m.fl., 2000).  

4. TEORETISK FÖRSTÅELSEGRUND 

4.1 Aggression Replacement Training  

Aggression Replacement Training utvecklades i mitten av 1980-talet i USA av Arnold P. 

Goldstein och Barry Glick. ART är en behandlingsmetod som riktar sig till barn och ung-

domar med aggressivt och antisocialt beteende. Metoden är multimodal och används runt 

om i världen inom områden som socialtjänst, skola, ungdomsvård, kriminalvård, idrott 

och fritidsverksamhet (Goldstein, m.fl., 2004). Namnet kan vara missvisande då metoden 

inte enbart kan användas för bråkiga och stökiga barn och ungdomar även om detta är 

dess huvudsakliga syfte. ART är också applicerbart i behandlingsarbete med inåtvända 

och ängsliga barn och ungdomar (Hammerström, 2007). 

 

Metoden är multimodal då den fokuserar på flera olika antisociala beteenden. ART grun-

dar sig på ett manualbaserat kognitiv beteendeterapeutiskt program och består av tre 

grundläggande komponenter. Dessa är interpersonell färdighetsträning, ilskekontrollträ-

ning och moralträning (Lardén, 2002). De resultat som har tagits fram gällande metodens 

effektivitet har visat att bäst resultat uppnås då alla tre delar används parallellt med var-

andra (Hammerström, 2007).  

 

ART är gångbart i grupp, individuellt samt i familj. Den mest återkommande behandling-

en sker emellertid i grupp. ART läggs upp som ett tioveckors program där man arbetar 

med de tre komponenterna parallellt varje vecka. Genomsnittligen hålls tre lektioner per 

vecka. Under dessa lektioner ges ART-gruppen möjlighet att utöva rollspel och charader 
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som utgör exempel på olika sociala situationer där svårigheter kan uppstå i vardagen. 

Eleverna ges även hemläxor där de skall träna på sina färdigheter i situationer som upp-

levs som problematiska (Goldstein, m.fl., 2004). Ansvarig för ART-lektionerna är en trä-

nare som är diplomerad inom ART. Ofta medverkar ytterliggare en vuxen under sessio-

nerna, en medtränare vars syfte dels är att hjälpa tränaren vid illustrerandet av de uppgif-

ter eleverna skall utföra men också för att ingen skall behöva lämnas ensam om situatio-

ner uppstår där en vuxen måste avvika med någon i gruppen (Hammerström, 2007). 

 

Inom ART arbetar man med förstärkning. En förstärkare är en händelse som skall öka det 

eftersträvade beteendet. Det finns olika typer av positiv förstärkning; materiella, sociala 

och symboliska. Om det önskvärda beteendet ökar efter en sådan händelse kallas den po-

sitiv förstärkning. Om man tar bort en händelse efter ett beteende och därmed ökar bete-

endets frekvens kallas det negativ förstärkning. Om en händelse direkt efter ett beteende 

minskar kallas det bestraffning. Beteendeterapi består av tekniker som härstammar från 

den formella inlärningsteorin. Tekniker används för att systematiskt försöka förändra det 

observerbara beteendet. Förstärkning är den del av ART som blivit mest ifrågasatt, bero-

ende på de behavioristiska inslag som går att skönja (Goldstein, m.fl. 2004). 

4.1.1 Interpersonell färdighetsträning 

Social kompetens grundar sig i individens förmåga att hantera och bevara hållbara rela-

tioner mellan sig själv och andra. Den interpersonella färdighetsträningen (även kallad 

social färdighetsträning) är den första komponenten i ART. I denna del får eleverna i 

ART träna på olika sociala färdigheter. Totalt är de sociala färdigheterna 50 stycken och 

dessa är uppdelade i olika steg som tränaren tillsammans med eleverna går igenom. Av 

dessa 50 finns det tio på förhand fastställda färdigheter vars innebörd är att förstå känslor, 

klara av att möta andras ilska, visa tillgivenhet, hjälpa andra och undvika slagsmål. De 

resterande fem berör färdigheter att framföra kritik, hantera misslyckanden, möta och 

hantera anklagelse, förberedelse inför ett svårt samtal samt hantera grupptryck. Exempel 

på andra sociala färdigheter är att hälsa, tacka, ge beröm och be om ursäkt samt fatta be-

slut och sätta upp mål. Kortfattat skulle man kunna säga att de sociala färdigheterna är 
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konkreta och eleverna lär sig vad man gör i olika givna situationer. Detta leder i sin tur 

till olika positiva konsekvenser i det sociala samspelet för eleven (Goldstein, m.fl., 2004).  

 

När de sociala färdigheterna tränas är det omkring sex till åtta personer i ART-gruppen. 

Träningen kan utifrån individerna i gruppen sedermera anpassas till de färdigheter som 

eleverna i gruppen har stort behov av. I den interpersonella färdighetsträningen ingår 

fyra centrala träningsprocedurer. Dessa benämns som modellering, rollspel, återkoppling 

på rollspelet samt generaliserbarhetsträning. Procedurerna är indelade i nio steg som varje 

elev i ART-gruppen skall fullfölja. Det första steget handlar om att definiera färdigheten 

som skall tränas. Sedan får eleverna observera ett rollspel som utförs av ART-tränaren 

och medtränaren, vilket är det andra steget. Därefter skall behovet av färdigheten hos var-

je enskild elev fastställas genom en öppen diskussion i gruppen. Därpå väljs en elev ut för 

rollspelet och tid till förberedelse för eleven tillsammans med medtränaren ges. Det sjätte 

steget handlar om att genomföra rollspelet. En kortfattad återkoppling följer varje rollspel 

och benämns som steg sju. Hemläxa i färdigheten är steg åtta och innebär att eleverna 

skall försöka sig på det övade beteendet i sina vardagsliv. Det nionde och sista steget är 

att en ny elev väljs till rollspelet. Samtliga elever rollspelar de beteendesteg som gås ige-

nom under färdighetslektionen (Goldstein, m.fl., 2004).  

4.1.2 Ilskekontrollträning 

Inom psykologin innebär ordet aggression olika saker. I den psykodynamiska teorin anses 

aggression vara en inre omedveten drift hos människor. Detta är någonting som männi-

skor behöver få utlopp för på något vis och kan därmed resultera i aggressiva handlingar. 

Inlärningsteoretikerna däremot utgår från att aggression är ett inlärt beteende som kan 

skada eller är ämnat att skada en annan människa. Inlärningsteorin hävdar att människor 

reagerar på yttre stimuli och kan i och med det välja hur hon eller han skall bete sig (Jo-

hannessen, 1997).  

 

lskekontrollträningen i ART har två syften. Det första är att få ilskan att uppkomma i 

mindre utsträckning hos kroniskt aggressiva barn och ungdomar. Det andra handlar om 

att utrusta barnen med de verktyg som de behöver för att lära sig att kontrollera sina käns-
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lor när de blir arga. Ilskekontrollträningen benämns även som känslokontrollträning och 

innebär att eleverna i ART-gruppen lär sig en beteendekedja. Innebörden är att barnen 

skall lära sig att känna igen sina kroppssignaler, använda sina tankar och handlingar för 

att dämpa känslor och dessutom finna alternativa sociala lösningar att avsluta en konflikt 

med. Denna känslokontrollkedja består av åtta delar och varje del benämns enligt följan-

de: Startsignal, Kroppsreaktioner, Känslodämpare, Påminnelser, Konsekvenser, Det egna 

ansvaret, Sociala färdigheter och till sist Självutvärdering. Känslokontrollkedjan kan 

kortfattat beskrivas som startsignal � beteende � konsekvens. Känslokontrollkedjan 

kan utifrån den rådande ART-gruppen delas upp i ett antal lektioner. När man lär ut käns-

lokontrollkedjan sker det genom rollspel av en del i taget (Hammerström, 2007).  

 

Ilskekontrollträning kan ses som en serie i flera avsnitt. Till att börja med ges eleverna 

hjälp i att förstå hur de normalt sett uppfattar och tolkar omgivningens handlande på ett 

sätt som får dem att reagera aggressivt (Startsignal). Fokus läggs på yttre händelser och 

inre tolkningar som ger upphov till ilska. Dessa händelser och tolkningar kan komma till 

utryck såväl verbalt som fysiskt. Fysiologisk stress är ilskans huvudsakliga känslobeto-

nade faktor varpå ART-elevernas fysiska spänningsnivå måste minskas för att de skall 

kunna tillhandahålla de verktyg som träningen skall ge dem gällande tolkningen av om-

världen. Det är därmed väsentligt att ART-tränaren i ett tidigt stadium kan identifiera 

dessa inre och yttre faktorer hos varje enskild elev för att sedermera kunna hjälpa elever-

na att känna igen de signaler som faktorerna medför. I de efterföljande lektionerna arbetar 

eleverna steg för steg med de övriga delarna i känslokontrollkedjan. ART-tränaren är ak-

tiv tillsammans med ART-gruppen under ilskekontrollträningen. Tränaren skall för ele-

verna demonstrera den korrekta användningen av de ilske reducerande metoder som är 

grundläggande för programmet. Tränaren skall sedan med utgångspunkt i det vägleda 

eleverna i ART-gruppen i deras övande av de olika stegen. Vidare skall tränaren ge re-

spons till gruppen gällande hur de lyckades med rollspelet samt kontrollera elevernas trä-

ning utanför ART-gruppen genom de hemläxor som ges. En viktig del vid varje lektions-

start är att eleverna i gruppen tillsammans med ART-tränaren kortfattat repeterar föregå-

ende lektion (Goldstein, m.fl., 2004).  
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Omdömesförmåga kring de följder som en konflikt kan medföra samt omsorg och respekt 

för dem i sin omgivning kan i konfliktladdade situationer lysa med sin frånvaro om de 

inblandade inte har verktygen till att hantera de känslor som uppstår. I de fall ett barn inte 

tillåts ha konflikter finns risk att barnet utvecklar en rädsla för gräl och andra känslolad-

dade situationer och genom det skapar en osäkerhet. Att tillåta konflikter bland barn an-

ses därmed vara nödvändigt, dock bör alla barn få konstruktiva sätt att hantera konflikter 

på (Sandström, 2000). 

4.1.3 Moralträning 

Moralen förklaras utifrån det som syns i de handlingar vi utför när vi befinner oss i sam-

spel med andra människor. För att metoder som skall behandla barn och ungdomar med 

antisociala beteenden skall vara effektiva krävs det att de innehåller en moralisk del. Mo-

ralträning är den tredje delen i ART och ses som programmets värderingskomponent 

(Goldstein, m.fl., 2004).  

 

Moralträningen i ART koncentreras till de begränsningar som antisociala barn och ung-

domar kan ha. Syftet med träningen är att korrigera dessa begränsningar och stödja ele-

verna i utvecklandet av moraltänkande. Huruvida barns moraliska tänkande är omdömes-

gillt eller begränsat är väsentligt eftersom människor i de flesta fall agerar utifrån sitt tän-

kande. Begränsningar i form av försenad utveckling gällande tankesätt och beteende 

medför två problem. Det första problemet handlar om en fördröjd omogenhet i utveck-

lingsskedet för moraliskt resonerande. Detta i sig innebär att individen kontinuerligt an-

vänder sig av reella eller fysiska skäl för att försvara sitt beteende samt sina moraliska 

värderingar. Det andra problemet berör uttalade kognitiva förvrängningar som hos de-

struktiva barn och ungdomar kan komma till uttryck genom att vederbörande räknar med 

det mest negativa. Detta kan yttra sig genom att barnet tror det värsta om alla i omgiv-

ningen, att negativa situationer inte kan förändras samt att livet består av destruktiva hän-

delser. Vidare kan det innebära självcentrerade tankefel hos individen som uttrycker ett 

egocentriskt perspektiv. Ett sådant tänkande har av Goldstein, m.fl. (2004) definierats 

enligt följande: 
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”att fästa en sådan betydelse vid sina egna synpunkter, förväntningar, behov, rättigheter 

och omedelbara känslor och begär att man knappast ens funderar på eller helt avvisar 

legitima synpunkter etc. från andra….” (Goldstein, m.fl., 2004, s. 115).  

 

Goldstein utgick från Kohlbergs modell när han utvecklade moralträningen. Kohlbergs 

moralutbildning förenklades dock från sex nivåer ner till fyra. De fyra nivåer som moral-

träningen i ART grundar sig på är makt, vinstorienterat, ömsesidighet samt system 

(Goldstein, m.fl., 2004). Antisociala barn och ungdomar befinner sig oftast på de två 

lägsta stadierna, makt och vinstorienterat. Detta då det som styr barnets agerande är belö-

ningar och bestraffningar vilket leder till att barnet lyder auktoriteter för att undvika straff 

men också eftersom medvetenheten om att man kan göra utbyte av tjänster för att nå det 

efterlängtade, alternativt för att hämnas har infunnit sig (Hammerström, 2007). 

 

I moralträningen är fokus på elevernas kognitiva funktioner och diskussioner kring hur 

ett beteende kan påverka människor i omgivningen grundläggande. Moralträning handlar 

om att lära ART-eleverna att fatta mer mogna beslut i sociala situationer. Träningen är 

indelad i fyra faser vilka ART-tränaren skall genomföra tillsammans med eleverna. De 

fyra faserna är 1) presentera problemsituationen, 2) utveckla en mogen moraluppfattning, 

3) åtgärda den fördröjda eller begränsade moralutvecklingen, samt 4) stärka den mogna 

moraluppfattningen (Goldstein, m.fl. 2004).  

4.2 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har sitt ursprung i två terapeutiska skolor, kognitiv psyko-

terapi och beteendeterapi. Nutida beteendeterapeuter anser att de kognitiva processerna är 

viktiga för hur människan fungerar. Kognitiv beteendeterapi är en teori baserad på forsk-

ning och fokuserar på individens tankar, reaktioner och handlingsmönster. Genom att för-

stå sitt beteende, tanke � känsla � handling, kan man lättare förändra sitt beteende och 

på så vis uppleva saker annorlunda. Utgångspunkten i teorin är humanistisk varpå man 

anser att alla människor är mäktiga att tänka och därmed själva har möjlighet att påverka 

och förändra sina liv (Palmkron Ragnar, 2006). Det kognitivt- beteendeterapeutiska arbe-

tet utgår inte från några på förhand givna eller självklara teorier utan bygger som nämnts 
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ovan på forskning och praktisk erfarenhet. I och med att ny forskning presenteras och va-

lideras förändras det kliniska arbetet kontinuerligt.  

KBT i arbete med antisocial problematik fokuserar på att förändra kriminella attityder 

och tankemönster, missbruk och våldsbeteenden samt på att lära in nya färdigheter som är 

bristfälliga i individernas beteende. Barn med antisocial problematik har i flertalet fall 

svårigheter med att lösa problem, bristande sociala färdigheter och brister gällande själv-

kontroll. Vidare kan de även ha svårt att resonera moraliskt. I kognitiv beteendeterapi 

läggs därmed stort fokus på att lära individerna att hantera och förhindra svårigheter i li-

vet samt kunna möta den påverkan som kan uppstå från kamrater med destruktivt lev-

nadssätt. Man försöker sedermera utifrån det att utveckla de resurser som finns inom och 

runt om individen (SiS, 2004b).  

Speciellt utmärkande för KBT i jämförelse med andra teorier är att KBT har ett mycket 

strukturerat och målinriktat arbetssätt, terapeuten är mycket aktiv tillsammans med den 

enskilde individen, stort fokus läggs på nuet och på framtiden i förhållande till det för-

flutna. Struktur och aktivt systematiskt arbete är även de kännetecknen för teoribildning-

en. Vidare är den kognitiva beteendeterapin pedagogisk då individen lär sig andra sätt att 

verka (Palmkron Ragnar, 2006).  

4.3 Inlärning  

Albert Bandura är upphovsmannen till den sociala inlärningsteorin. Den sociala inlär-

ningsteorin tar fokus från den aggressiva individen till den sociala kontext där aggression 

uppstår. Bandura utgår från att människan har förmågan att planera, tänka och förutse 

resultaten av sina handlingar. Människan kan i sitt inre forma symboliska fördelningar av 

olika beteenden men även av tänkbara konsekvenser. Detta ledde till Banduras slutsats, 

nämligen att omgivningen och beteendet orsakar varandra (Johannesson, 1997).  

 

Det finns två typer av inlärning, direkt- samt observationsinlärning. Den direkta inlär-

ningen innebär att ett beteende förstärks när det bekräftas genom belöning. Beteendet 

styrs utifrån dess konsekvenser. Detta resulterar med stor sannolikhet i en upprepning av 

beteendet i de fall beteendet bekräftats genom belöning eller beröm. Direkt inlärning kan 



 24 

också kallas för instrumentell eller operant inlärning. Observationsinlärning utgår från att 

aggressiva förfaringssätt är inlärda genom att man observerar andra människor vars bete-

ende är aggressivt och får belönande följder. ”Modellering definieras som inlärning ge-

nom imitation.” (Goldstein, m.fl., 2004, s. 70). Forskning har visat att imitation är effek-

tivt och säkert när det gäller snabb inlärning. Observationsinlärning kan även benämnas 

som social modellinlärning (Goldstein, m.fl., 2004).  

4.4 Aggression 

Förr i tiden menade man att aggression var ett intuitivt naturligt beteende och att varje 

enskild individ hade behov av att ge uttryck för sin aggression. Forskning genomförd på 

senare tid visar dock att aggression är ett inlärt beteende. Människan lär sig ett aggressivt 

beteende genom efterhärmningar, iakttagelser och erfarenheter (Goldstein, m.fl., 2004). 

En komplett teori om aggressioner innebär krav på att man skall analysera betydelsen av 

både biologiska, psykologiska och sociologiska omständigheter runt om individen (Jo-

hannessen, 1997).  

 

Det finns olika synsätt på aggression och dess grund. Enligt den psykodynamiska teorin 

förklaras aggressivitet utifrån människans inre strukturer, jaget, överjaget och detet. Med 

detta som förutsättning uppstår våldsamma aggressioner eftersom detets krafter ges möj-

lighet att komma fram obegränsat medan jaget inte är tillräckligt verklighetsorienterat 

(Johannessen, 1997). Det psykologiska perspektivet utgår bland annat från att individen 

ofta försvarar sitt handlande för att göra det psykologiskt lättare att bete sig destruktivt 

mot andra. Individer som är mer arga och beter sig aggressivt upplever i större utsträck-

ning att människor i dess omgivning uppvisar ett fientligt beteende och är elaka med av-

sikt. Detta är en följd av att aggressiva individer lätt misstolkar andras naturliga sätt att 

bete sig och istället ser det som ett hot mot dem som person (Goldstein, m.fl., 2004). Ett 

biologiskt synsätt gällande aggressioner lägger istället fokus på arvet. Genom olika studi-

er som genomförts på tvillingar har man kunnat påvisa att aggressivitet i viss mån ärvs. 

Forskning på hjärnan har kunnat visa på resultat som tyder på att olika aktiviteter i fron-

talloberna påverkar möjligheterna att kontrollera aggressiva ingivelser (Passer & Smith, 

2001).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Presentation av informanterna 

Resultaten bygger på sex intervjuer med tre ART-tränare, två klassföreståndare och en 

elevassistent. Samtliga informanter är verksamma i en mindre tätort i södra Sverige. Vi 

inleder resultatredovisningen med en kort presentation av de informanter som ingått i 

studien. Hänsyn till konfidentialitet har tagits genom att samtliga namn som nämns är 

ändrade. Efter presentationen följer genomgång av analysen. Svaren är sammanställda 

utifrån vårt syfte och frågeställningar, samt med stöd i relevant litteratur. Det förekommer 

rena citat samt löpande text. Resultatet presenteras genom integrerad presentation och 

analys.  

 

Karl är i 40-års ålder, han är utbildad ART-tränare och har arbetat med metoden i om-

kring fem till sex år. I dagsläget arbetar han med att utbilda lärare inom skolan i ART- 

programmet. Karl är även förskolelärare och arbetar viss procent i förskoleklass. Karl har 

följt den elev som intervjun bygger på under tre års tid.  

Anna är 40-års ålder. Hon är utbildad ART-tränare och har även hon, precis som Karl ar-

betat med metoden i fem till sex år. Hon är övergripande ansvarig för ART i kommunen. 

Anna har följt eleven hon utgår ifrån i intervju i två och ett halvt år.  

Mats är i 35-års ålder, han är utbildad ART-tränare och har arbetat med metoden i tre år. 

Mats är även utbildad lärare och har hand om en del undervisning för elever med kon-

centrationssvårigheter. Mats har följt eleven han utgår ifrån i intervjun i två år.  

Lina är i 35- års ålder. Hon är utbildad lärare och arbetar som i idag klassföreståndare på 

mellanstadiet. Lina har följt eleven hon utgår ifrån i intervjun under ca tre års tid.  

Erik är i 50- års ålder. Han är utbildad lärare och arbetar nu på mellanstadiet som klassfö-

reståndare. Erik har följt eleven han utgår ifrån i intervjun i ca två år, men har haft kän-

nedom om eleven under en betydligt längre tid.  

Claes är i 50- års ålder. Han är elevassistent och har arbetat som det i sju år. Claes har 

följt eleven han utgår ifrån i intervjun i ca sex år.  
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5.2 Effekter av Aggression Replacement Training  

Studien visar att elever som börjar med ART i de flesta fall har svårt att koncentrera sig 

och fokusera på det som skall göras. Respondenterna upplever att eleverna har svårighe-

ter med att sortera sina egna tankar och intryck samt att problem kan uppstå när det gäller 

för eleverna att ta till sig instruktioner och fullfölja dessa. ART-tränarna menar att de 

flesta av dessa barn inte har verktygen för att tolka omgivningens signaler. Eleverna har 

ofta svårigheter på många områden i livet som gör att de inte klarar av det sociala sam-

spelet i skolan och sin skolgång. De sociala koderna som majoriteten av samhället inne-

har och som därmed ses som självklara saknas hos många av de här eleverna vilket gör 

att de ofta utmärker sig på något annat sätt, som av samhället uppfattas som avvikande. 

ART-tränarnas upplevelse av problematiken bland skolbarn i årskurserna tre till sex är 

främst att det enskilda barnet visar tecken på att det är oroligt i själen, psykiskt instabilt 

samt bär på stora bekymmer och i flera av fallen har en stor mängd obearbetade tankar 

och händelser inom sig.  

 

De kamratrelationer som elever med ett antisocialt beteende har är ofta bristfälliga och i 

flertalet av fallen uppbyggda på tjänster och gentjänster. Inom ART benämns detta som 

ett vinstorienterat beteende. Individen är i detta stadium väl medveten om att utbyte av 

tjänster kan leda till att man får det man önskar. Detta kan vara positivt i den bemärkelsen 

att eleverna hjälper och stödjer varandra (Hammerström, 2007). Dock menar klassföre-

ståndarna i studien att det vinstorienterade beteende som är karakteristiskt för de elever 

som intervjuerna bygger på innebär negativa handlingar som tar sig uttryck i hämndak-

tioner och uppgörelser. Klassföreståndarna upplever att dessa elever många gånger blir 

utpekade av andra elever som udda vilket medför negativa konsekvenser i kamratskapet. 

I och med den ART-träning som eleverna erhåller skapas nya sätt för dem att se på kam-

rater och socialt samspel i övrigt. Mats, som har genomfört ART med eleven under två 

års tid upplever att de mest markanta effekter som ART har medfört hos vederbörande är 

att denne idag inte handlar utifrån ett vinstorienterat beteende i samma utsträckning som 

innan ART-träningen. Med utgångspunkt i den uppföljning som Mats gjort på eleven ef-

ter avslutad träning är hans upplevelse att eleven idag agerar på ett mer moget sätt och 

utgår från andra förväntningar i sitt handlande gentemot människor i omgivningen. 
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Självkänsla och självförtroende genomgår en betydande förändringsprocess hos de flesta 

av de elever som fullföljer ett ART-program. En av ART-tränarna som ingått i studien 

menar att detta är en av de mest betydande effekter som ART ger för den enskilde indivi-

den då graden av självförtroende och självkänsla är väsentligt i det sociala samspelet med 

andra men också för den personliga utvecklingen, både fysiskt och psykiskt.  

 

”Jag kan tänka mig att han har ett helt annat självförtroende och en självkänsla 

idag, som är helt annorlunda, i och med den träningen som han har fått, och det 

gör ju att hans relation till klasskompisarna blir bättre, det blir lättare för ho-

nom att ha en bra relation.” (Mats, ART-tränare).  

 

Informanterna i undersökningen menar att de enskilda eleverna burit på en rad negativa 

faktorer som påverkat vederbörandes utveckling i destruktiv riktning. Den nedbrytande 

utvecklingen hos den enskilde individen har resulterat i att eleven vid flertalet tillfällen 

hamnat i kritiska situationer då vederbörande inte har förfogat över de verktyg som situa-

tionen krävt. Oestrich & Johansen (2007) skriver om olika kritiska situationer man som 

individ genomgår i livet. Dessa kritiska situationer som människor går igenom kan lämna 

efter sig känslor och tankar om att man inte räcker till och en rädsla av att inte klara av 

den situation man möts av. Värdelöshetskänslor och en upplevelse att man inte räcker till 

kan utlösa skuld, vrede och svartsjuka. Många människor försöker att förtränga dessa 

tankar för att på så vis minska obehaget. Dock har det visat sig att ju mer individen und-

viker och förtränger, desto större blir problemet på längre sikt. Claes som följt sin elev 

under större delen av dennes liv kan skönja att dessa försvarsmekanismer varit ständigt 

återkommande i elevens liv/utveckling men att det efter den ART-träning som eleven ge-

nomgått uppstår alltmer sällan.  

 

Barn som upplever känslor av värdelöshet och att inte räcka till bär i de flesta fall på ett 

flertal separationer från betydelsefulla personer där saknaden och sorgen över det inträf-

fade inte blivit bearbetat på den nivå som gynnar det enskilda barnet. Individen har som 

ett skydd mot omvärlden utvecklat ett avvikande beteende som resulterat i att de kritiska 
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situationer som uppstår i dennes liv blir allt tuffare att ta sig igenom varpå barnet finner 

alternativa lösningar för att hantera situationen. Dessa lösningar kan bland annat vara att 

eleven sluter sig, blir mycket högljudd, hamnar i slagsmål eller på ett annat destruktivt 

sätt hanterar situationen. Grundtanken inom ART är att ge barn och ungdomar andra lös-

ningar än ilska. Målgruppen lär sig att kontrollera sina aggressioner samt göra val i livet 

som inte går emot samhällets normer (Goldstein & Glick, 1987). 

 

Klassföreståndarna tar även upp de tysta och blyga eleverna som en grupp i behov av 

ART. De nämner en rad framträdande faktorer kring de elever som upplevs som tysta i 

skolan.  

 

”De tysta får inte så mycket gjort och sitter ofta och plockar med annat på lek-

tionerna. Elever som är tysta och blyga drömmer sig gärna bort vilket gör det 

svårt att infånga deras uppmärksamhet. De är även svåra att upptäcka om det 

är många elever i klassen.” (Erik, klassföreståndare).  

 

Lagerberg & Sundelin (2003) diskuterar de icke-kontaktsökande och avståndstagande 

barnen utifrån ett riskperspektiv där de hävdar att barn som har ett blygt och inåtvänt be-

teende har ökade risker för att i framtiden utveckla svårigheter gällande social anpassning 

och emotionell trygghet. De effekter som ART kan ge för barn med ett inåtvänt och blygt 

beteende är enligt upplevelserna av informanterna i studien en stärkt självkänsla, en öns-

kan om att få bli sedd som en enskild individ samt en utvecklad kamratkrets byggd på 

tillit och glädjeämnen.  

5.3 Resultatupplevelser enligt ART-tränare och berörda klassföreståndare gällande 

elevens samt klassens förändring och utveckling 

Samtliga informanter upplevde att eleverna hade förändrats från det att programmet star-

tat till att eleven var tillbaka i skolklassen. Enligt den uppföljning vederbörande genom-

fört med berörda elever upplever även eleverna betydande förändringar i tillvaron.  
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”… Ja han sa flera gånger till mig att det är tur att jag har jobbat med det här 

sa han.. så jag har lärt mig hur jag skall göra, för nu blir jag inte så arg sa 

han.. för nu hinner jag tänka efter och så där… Det märks på kompisarna ock-

så…de tycker att det är roligare att leka med mig på rasterna nu när jag inte 

blir så arg…” (Mats, ART-tränare).  

 

Karl som är ART- tränare påpekar vid ett flertal tillfällen under intervjun hur viktigt det 

är med ett väl fungerat förhållningssätt mot eleverna. Han upplever att ART-programmet 

har det som fordras, men att det för många vuxna inte är självklart att bemöta eleven ut-

ifrån det förhållningssätt som krävs. Han menar att överallt, i alla grupper finns det behov 

av ART. Hur detta sedan förvaltas beror på vårt förhållningssätt gentemot dem i vår om-

givning. Förändringen skall börja hos den vuxne. Sedermera skall dennes förhållningssätt 

föras vidare till barnet. Karl menar att han utgår från talesättet att barn gör inte som vux-

na säger, barn gör som vuxna gör. Med detta som utgångspunkt hänvisar han till den mo-

dellering som ART-sessionerna bygger på där ART-tränaren tillsammans med medträna-

ren spelar upp en situation för eleverna gällande en viss färdighet. Eleverna får sedan 

rollspela detta inför varandra och som hemläxa ges att de skall träna på färdigheten i det 

sociala samspelet med andra.  

 

”… Jag brukar säga att överallt där det finns människor finns det behov av 

ART.” (Karl, ART-tränare).  

 

ART-tränarna upplever att det är ART som behandlingsmetod som många gånger har 

hjälpt eleverna att komma tillbaka till sina ordinarie skolklasser. Klassföreståndarna och 

elevassistenten har däremot en annan syn på metoden och har därför svårt att uttrycka att 

det i huvudsak är ART som har hjälpt eleverna att komma tillbaka till klassen. I stället för 

att lägga alltför stort fokus på ART talar klassföreståndarna snarare om elevernas beteen-

de som en avgörande faktor och menar att det är en rad faktorer hos de enskilda eleverna 

som är av betydelse i den förändring som vederbörande genomgått. Faktorer som enligt 

samtliga klassföreståndare upplevs som avgörande för elevernas väg tillbaka till klassen 

är familjeförhållanden, åldersmässig och personlig mognad samt det personliga nätverket 
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med signifikanta andra vars innebörd är att det finns åtminstone en betydelsefull vuxen i 

barnets närhet (författarnas kommentar).  

 

”Jag tror att ART-träningen har spelat stor roll i möjligheten för eleven till att 

komma tillbaka till skolan. Jag upplever att ART skapar möjligheter till föränd-

ring…” (Karl, ART-tränare).  

 

”Jag tro inte att det bara är ART som har gjort det, men ART är en del, lika vik-

tig som mamma hemma och vi här på skolan och så… men det finns andra om-

ständigheter utöver det. Sen kan man ju konstatera att den ART som eleven fick 

medförde förändringar i klassen. Klassen blev en mer sammansvetsad grupp 

med mindre bråk.” (Lina, klassföreståndare).  

 

Alla informanter upplever att de enskilda elever som de utgår från i intervjun även efter 

avslutad ART-träning använder sig av sina nyförvärvade färdigheter i situationer de 

hamnar i. Majoriteten av respondenterna har observerat hur vederbörande i socialt sam-

spel med andra praktiserat sina färdigheter på ett utvecklande sätt. Elevassistenten Claes 

har observerat hur eleven teoretiskt lärt andra elever hur man kan hantera situationer som 

uppstår. Han beskriver att eleven till en början efter att vederbörande återskolats till klas-

sen uppträdde som en ”Lill-polis” vars uppgift var att hålla ordning på alla klasskamrater 

och se till att alla höll sig till de regler som gällde i de olika aktiviteter som pågick.  

 

”När han kom tillbaka då kan man säga att han visste precis vilka regler som 

gällde och allt… Jag vet en gång, så satt vi i matsalen och då satt han och vif-

tade han med sin banan… och då sa jag nu får du sluta med det, men han fort-

satte att vifta med den, och så tappade han den på golvet, och tog upp den och 

gick och slängde den, och då sa han att han ville ha en ny banan. Och då sa ja 

nä nu du… Har du hört talas om något som heter konsekvens sa jag… och då sa 

han situation, beteende och konsekvens… Det kunde han precis.” (Claes, elev-

assistent).  
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Svårigheter med att sitta stilla och koncentrera sig samt lätt distraherade är några av de 

drag som enligt klasslärarna i studien upplevs som utmärkande för eleverna som erhåller 

ART. Elevernas beteende yttrar sig ofta i att vederbörande går ut och in i klassrummet 

under lektioner och till följd av detta stör klasskamrater och personal. Klassföreståndaren 

Erik tar upp de förändringar som skedde i klassen under tiden som eleven genomgick 

ART. Samtidigt som han betonar vikten av att bibehålla den utveckling som klassen ge-

nomgått anser han även att den enskilde eleven behöver uppmärksammas utifrån de be-

hov denne har. För att på bästa sätt bevara utvecklingen av dels den enskilde individens 

nyförvärvade färdigheter men även klassens positiva utveckling krävs det att återskol-

ningen av eleven sker utifrån dennes förmåga att anpassa sig.  

 

”Klassen blev lugnare. Det märktes tydligt att eleven fungerade som en igång-

sättare för de andra eleverna. I och med att de upplevde honom som udda upp-

stod även mobbningstendenser mot honom från de andra. Detta försvann nästan 

omedelbart. Vid återskolningen tog vi det mycket successivt för att få eleven att 

åter finna sin plats i gruppen och även få de övriga eleverna att uppfatta honom 

utifrån hans nya färdigheter.” (Erik, klassföreståndare).  

 

Vidare betonar samtliga klassföreståndare att flertalet av de elever som erbjuds ART upp-

träder oroligt när det som komma skall är ovisst. Otåligheten är signifikant och kommer 

väl till uttryck vid situationer där eleverna måste vänta på sin tur. Detta yttrar sig genom 

rastlöshet, irritation och konflikter. Det är av stor vikt för att ett barn skall kunna koncent-

rera sig att det finns en betydelsefull och känslomässig överensstämmelse mellan intryck-

en från omvärlden och individens egna förutsättningar, känslomässigt men även utveck-

lingsmässigt (Kadesjö, 2001). Klassföreståndarna som ingått i studien menar att ett vä-

sentligt resultat som de kunnat skönja efter den avslutande ART-träningen är den ökade 

koncentrationsförmågan hos eleverna. De menar att eleverna har lättare för att behålla 

fokus en hel lektion samt bevara sin koncentration trots att det uppstår tumult runt om 

dem. 

 



 32 

Assistenten som följt eleven under en längre tid och fått vara med och se en utveckling 

berättar om ett par händelser som kunde uppstå i klassrummet innan eleven fick ART. 

Eleven tappade fokus och uppmärksamheten förflyttades snabbt från lektionen till något 

helt annat på ett par sekunder. Eleven kunde även lätt dra med de andra eleverna i klassen 

varpå kaos ofta uppstod. Här har dock en enorm skillnad skett sedan eleven efter avslutad 

ART-träning kommit tillbaka till klassen. Eleven har idag betydligt lättare för att följa 

med på en lektion och koncentrera sig på det läraren säger. Men visst går det bättre vissa 

dagar och mindre bra andra dagar. Dock påpekar informanten att det nog inte finns något 

barn i den åldern som sköter sig exemplariskt.  

5.4 Miljöns betydelse  

Yttre omständigheter som familjeförhållanden påverkar barnets avvikande beteende be-

roende på det sociala arvet barnet har med sig under uppväxten. Øvreeide (2001) skriver 

att vuxna runt barnet behöver både förstå och bekräfta barnet när det är utsatt för en 

splittrad kontakt till information. Assistenten Claes poängterar att detta var något som 

eleven hade oerhört svårt att förhålla sig till då det var en stor brist på ramar och regler 

från hemmet vilket i sin tur påverkade hans tid på skolan bland annat gentemot klass-

kompisarna.  

 

”Han slog gärna till någon om det inte var någon vuxen där… och så här och 

tog deras saker… så de tröttnade på honom väldigt fort...” (Claes, elevassi-

stent).  

 
Samtliga informanter betonade miljön som en viktig faktor för eleverna i deras arbete 

med sina färdigheter och även de nyförvärvade färdigheterna som de lärt sig genom 

ART-träningen. Anna, som är ART-tränare sedan sex år tillbaka markerade tydligt de 

konsekvenser som följdes av att eleven togs från en miljö och sattes i en annan kontext 

där ART-träningen skulle äga rum, för att sedan flyttas tillbaka till sin skolklass där mil-

jön med förhållandevis stor sannolikhet förändrats. Med detta menar respondenten att 

klassen i de flesta fall blivit lugnare och tryggare som grupp. Konsekvenserna som nämn-

des var bland annat att det hos eleven uppstod förvirring och osäkerhet. Anna berättar att 

eleven vid flertalet tillfällen förklarat sin rädsla för att än en gång inte duga i klassen. 



 33 

Följder av denna miljömässiga påverkan ter sig ofta i en förvirring för eleven som med 

största sannolikhet påverkar upprätthållandet av det färdigheter som eleven förvärvat ge-

nom ART. I en del av fallen har den naturliga skolklassen inte förändrats under den tid 

som eleven varit borta varpå en återgång i det gamla beteendet blir naturligt för eleven 

när denne återskolas i klassen. 

 

”… I början när eleven kom tillbaka kunde han upprätthålla de nya färdigheterna 

förhållandevis bra. Den klass han går i är tyvärr en rörig klass med många elever 

med särskilda behov vars beteende ´triggar´ upp varandra… Detta medför att 

man som klasslärare inte heller har tid att ge varje enskild elev den uppbackning 

som de har rätt att få… i och med de indragningar som sker överallt.” (Lina, 

klassföreståndare).  

 
Biologiska orsaker som arv och uppväxtmiljö har stor betydelse för hur en individ ut-

vecklas i samspelet med andra. Biologiska utvecklingar går igenom från föräldrar till 

barn, som i sin tur påverkar varje enskild individs beteenden och moraliska uppfattningar 

(Øvreeide, 2001). Klassföreståndaren Erik berättar hur man tydligt kan se de biologiska 

faktorerna gå från föräldrar till barn. 

 

Vidare spelar gruppernas och klassernas storlekar roll för hur de elever som har ett avvi-

kande beteende uppträder. I vissa fall kan detta vara avgörande för hur eleven klarar av 

att hantera olika påfrestande situationer. Erik poängterar att de dagar då färre elever är i 

klassen är intrycken inte lika påträffande för den destruktive eleven vilket gör att veder-

börande fungerar betydligt bättre. Øvreeide (2001) skriver att barnet behöver aktiv kom-

munikationsstöd från vuxna för att utvecklas och det kan vara allt ifrån beröm till att få 

bekräftelse. Klassföreståndarna och även assistenten beskriver dagens skolsituation som 

stressad då det är stora klasser med många elever med särskilda behov. Resurserna på 

skolan är inte tillräckliga för att tillgodose alla elevernas behövlighet och detta bidrar till 

att många elever blir lidande. De stökiga skolmiljöerna resulterar i att de elever som har 

svårt att koncentrera sig lättare tappar fokus och finner andra saker att göra. Stressade 
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situationer leder ofta till att eleverna blir hetsiga och aggressiva vilket lätt medför slags-

mål.   

 

”Det är svårt här på skolan, det är för lite folk runt omkring honom här på sko-

lan. Det är för lite uppföljning på saker och ting… I fyran hade han assistent näs-

tan hela tiden men ändå inte, och nu har han jätte lite assistent tid. Och plus att i 

den klass han går i är det många elever med speciella behov som gör att man som 

klasslärare inte heller har tiden med den uppbackningen till alla elever som man 

önskar att man skulle hinna…” (Erik, klassföreståndare).  

 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2001) skriver om betydelsen av att involvera hela famil-

jen i en behandling för att uppnå så positiva behandlingsresultat som möjligt. Med invol-

verandet av familjen menar Meeuwisse, m.fl., (2001) inte enbart den enskilda individen i 

familjen utan familjen som ett nätverk och en grundläggande trygghet hos barnet. ART-

tränarna i undersökningen tog upp svårigheterna med att involvera elevernas föräldrar i 

ART som en brist i metoden. Samtliga ART-tränare menar att det bör finnas en del i me-

toden där också föräldrarna får fullfölja ett ART-träningsprogram under tiden som deras 

barn genomgår behandlingen. En sådan involvering anses av ART-tränarna skulle medfö-

ra en betydande samverkan mellan samtliga vuxna i barnets omgivning. Det är viktigt för 

eleverna att få möjlighet att träna på sina nya färdigheter i olika miljöer för att känna på 

olika situationer som kan uppstå. En ökad involvering av föräldrarna i elevernas behand-

ling men även i dess skolgång skulle leda till förbättrade möjligheter för upprätthållandet 

av färdigheterna i elevens liv utanför skolan. Vidare anser respondenterna att en förbätt-

ring av kommunikationen mellan skolpersonal, ART-tränare och vårdnadshavare krävs 

för att kunna tillgodose de behov varje enskilt barn har.  

 

”Man jobbar med hela det konceptet, med miljön hela tiden, för att eleverna skall 

ut i samhället. Man arbetar och modulerar och går igenom alla passen med allt 

vad det innebär i den lilla miljön med den gruppen på fyra till fem elever då men 

som exempelvis uppgiften under veckan, läxan om man säger så, den bygger på 

att man tränar ute i vardagslivet, för eleverna var det att träna hemma med 
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mamma och pappa och i ute i vardagen, och återskolningen till skolklassen. Det 

bygger på att träna ute… Föräldrarna måste ges större utrymme i barnens be-

handling.” (Anna, ART-tränare). 

 

Respondenternas upplevelser av elevernas reaktioner på ART var övervägande positiva 

och en del av eleverna skall även ha påpekat att det skulle ha funnits möjlighet för föräld-

rarna att gå programmet. Respondenterna menar att anledningen till att eleverna upplevde 

detta var då de färdigheter som praktiserades var lättidentifierade av eleverna genom att 

föräldrarna hanterade situationen på ett liknande sätt.  

 

”… En vanlig reaktion bland eleverna när man framför allt började med ilskekon-

troll- och färdighetsträningen var ´oj detta skulle ju min mamma eller pappa ha 

behövt!´.” (Mats, ART-tränare).  

 

Miljön påverkar barnen direkt och indirekt, men även kognitivt och beteendemässigt. 

Barnen påverkas av allt som samhället erbjuder och därmed även av media. Massmedias 

påverkan på mänskliga beteenden är stor. Respondenterna talar om negativa följder av 

den mediala påverkan genom att hänvisa till ökat ”copycat-våld”, ökad rädsla och misstro 

samt en förhöjd acceptans. Goldstein m.fl., (2004) skriver om den mediala påverkan som 

en effektiv undervisning i aggressivt beteende vilket enligt vederbörande successivt ökar 

våldsnivån i samhället. De menar att TV-våld i hög grad bidrar till inlärningen och an-

vändandet av aggressivt och annat destruktivt beteende. Det är av stor vikt att barn får 

praktisera sina färdigheter och att de får en uppbackning av vuxna i deras närhet som kan 

ge positiv inverkan i dess utveckling. Alla barn har inte den möjligheten från sina föräld-

rar. Skolan kan då vara den plats där barnet kan få känna en trygghet till en vuxen och få 

sina behov tillfredställda (Klefbeck & Ogden, 2003).  

5.5 Sammanfattning av resultat 

Utifrån respondenternas upplevelser utvecklas elever som genomgår ART både socialt, 

emotionellt och moraliskt. Elevernas självförtroende ökar och koncentrationsförmågan 

förbättras markant. Många av de barn som har ett destruktivt beteende utgår från ett 



 36 

vinstorienterat perspektiv i sina handlingar. Genom ART-träning utvecklar eleverna ett 

allt mindre egocentriskt tänkande vilket bland annat gynnar dem i deras kamratrelationer. 

Vidare visar studien att elever som fullföljer ART-träning använder sig av sina nya fär-

digheter i både teori och praktik. Även den klass som eleven ingått i förändrats i de flesta 

av fallen i samband med den ART-träning den enskilde eleven erhåller.  

 

Man kan urskilja resultat både hos den enskilde individen och i individens ordinarie skol-

klass. I klassen kan man tyda en förändring i och med att eleven flyttas för att genomgå 

ART. Förändringen som respondenterna har kunnat urskilja är att klassen blivit tryggare 

som grupp vilket därmed resulterat i en lugnare miljö för eleverna att vistas i. När eleven 

sedan återskolas till klassen uppstår enligt respondenternas utsagor till en början en för-

virring och rädsla hos eleven då klassens förändring medför att eleven inte längre har sin 

gamla roll. Den kontext som eleven befinner sig i har stor inverkan på huruvida eleven 

lyckas ta till sig ART-träningen och sedermera lyckas upprätthålla de nyförvärvade fär-

digheterna. Att familjen är delaktig i barnets behandling anses av ART-tränarna som nå-

gonting man bör vidareutveckla då det enligt dem är den faktor som metoden brister i.  

 

Samtliga respondenter upplevde att deras förhållningssätt gentemot den enskilde eleven 

har varit av stor betydelse och att detta sedermera lagt grunden för i vilken riktning, posi-

tiv eller negativ elevens möjligheter för utveckling tar. Då inlärning är en central del i 

metoden hänvisar en av ART-tränarna till talesättet att barn gör som vuxna gör gällande 

förhållningssätt och beteende. Den sociala situationen är avgörande för formandet av oss 

som människor vilket utifrån respondenternas svar innebär att elever med social proble-

matik behöver handräckning i större utsträckning kring hur de ska förhålla sig till om-

världen samt hur man finner nya förhållningssätt för att klara av svåra situationer. 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats var att se hur klassföreståndare, en elevassistent och ART-

tränare upplever elevers utveckling av färdigheter i och med ART. Vidare ville vi se hur 

informanterna upplever att klassen där den enskilda individen ingått har förändrats i och 



 37 

med den ART-träning som eleven erhållit samt miljöns påverkan på upprätthållandet av 

de nyförvärvade färdigheterna.  

 

Styrkorna i denna uppsats är att de informanter som vi intervjuat besuttit god kunskap 

kring ämnet och har lång erfarenhet från arbete med barn i årskurserna tre till sex som 

erhållit ART. Detta upplever författarna har styrkt reliabiliteten i studien. Vidare ser vi 

vår förförståelse som en styrka i arbetet då vi dels kunnat ifrågasätta de resultat vi fått 

fram men även kunnat se dem utifrån ett helhetsperspektiv med tidigare forskning och 

egna erfarenheter som grund. I resultatet som studien nått fram till kan författarna skönja 

likheter från tidigare forskning som genomförts på området. De halvstrukturerade inter-

vjuerna innebär att intervjuerna blir öppna och anpassningsbara vilket medför en mer av-

slappnad dialog.  

 

En svaghet i studien är att de berörda elevernas röster inte har blivit hörda utan enbart 

upplevelser från vuxna i dess omgivning. I de fall studien byggts på elevernas egna utsa-

gor tar vi i beaktande att studien nått andra resultat samtidigt som detta kunnat medföra 

andra svagheter i studien. Ytterliggare svagheter är att studien bygger på halvstrukturera-

de intervjuer vilket innebär att samspelet inte är anonymt och neutralt i jämförelse med 

enkätundersökning. Om man ser till urvalet av respondenterna är ART-tränarna ”färgade” 

av den metod de förespråkar medan klassföreståndarna och elevassistenten är präglade av 

en lärande syn på barn och utveckling. Detta kan ha medfört att ART-tränarna i sina in-

tervjuer har delgivit författarna en positivare syn på resultaten och effekten av metoden. 

Medan klassföreståndarna och elevassistenten har ifrågasatt metoden utifrån andra per-

spektiv. Detta tror författarna kan bero på att klassföreståndarna och elevassistenten inte 

besitter samma kunskap kring ART som den andra informantgruppen som i sin tur varit 

mycket positivt färgade av metoden.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vårt resultat av studien visar att de ART-tränare, klassföreståndare och den elevassistent 

som vi har intervjuat ser förändring hos de elever som genomgår ART-träning men också 

i den klass som eleven ingått i. Informantgrupperna är dock oense huruvida det är ART 
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som hjälpt eleverna tillbaka till ordinarie skolgång. Detta tror vi beror på att klassföre-

ståndarna och elevassistenten i studien inte varit tillräckligt insatta i metoden. Samtidigt 

som vi tar ART-tränarnas mycket positiva bild av ART i beaktande. Som klassförestån-

dare eller assistent för en elev som genomgått ART krävs flexibilitet, kreativitet, struktur 

och tydlighet. Dessa egenskaper är även viktiga i arbetet som ART-tränare. De effekter 

som respondenterna kunnat urskilja hos elever som genomgått ART är bland annat ett 

minskat vinstorienterat beteende och ökat självförtroende. Vidare tas elevernas applice-

rande av de nyförvärvade färdigheterna både praktiskt och teoretiskt samt en ökad kon-

centrationsförmåga upp av respondenterna som positiva effekter eleverna erhåller genom 

ART. Skolklassen upplevs av respondenterna genomgå en förändring då den i de flesta 

fall blir lugnare och tryggare. Dock påpekar en av respondenterna att det finns undantag 

och att en tillbakagång för eleven i en klass som ej utvecklats ofta medför en återgång i 

det gamla beteendet hos eleven. 

 

Vi anser att bemötande och förhållningssätt är viktiga redskap i mötet med barn. Att vara 

medveten om sitt förhållningssätt är att välja hur man bemöter andra människor, ett med-

vetet sätt är att ge av sig själv till barnet. Med utgångspunkt i det informanterna förmedlat 

i sina respektive utsagor samt det Kadesjö (2001) skriver bedömer vi att det är väsentligt 

att det runt varje enskilt barn råder betydelsefull och känslomässig överensstämmelse 

mellan uppfattningarna från omvärlden och individens egna utgångspunkter, såväl emo-

tionellt som utvecklingsmässigt. I arbete med barn är det avgörande att man möter barnet 

på den nivå där barnet befinner sig. Att samtala med ett barn som befinner sig i ett tidigt 

utvecklingsstadium medför andra förutsättningar än vid ett samtal med ett barn som kom-

mit betydligt längre i sin utveckling, både fysiskt och psykiskt. Våra respondenter ansåg 

sig ha en viktig betydelse för barnets lärande, utvecklande och för en del av barnets 

grundtrygghet. Det är viktigt att i mötet med barnet i skolan utgå från ett helhetsperspek-

tiv för att på bästa sätt kunna skönja de olika faktorer som påverkar varje enskilt barns 

utveckling. Att kunna sätta sig in i barnets situation är en viktig förutsättning för att skapa 

en meningsfull läromiljö.  
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Klassföreståndare behöver reagera utifrån den enskilda eleven men även utifrån hela 

elevgruppen. Det är inte ovanligt att eleven känner sig pressad av de krav och förvänt-

ningar som denne varken kan eller vill ta emot. I skolan finns det elever som har svårig-

heter med att lära sig, elever som skolan har svårigheter med att lära samt skolor där ar-

betsgruppen och miljön har bristande förutsättningar. Hur barnet fungerar och uppträder i 

skolan har i mångt och mycket sin grund i hur skolans förmåga att anpassa undervisning 

och hur skolmiljön ser ut. Då en del barn med antisociala beteenden lever i en bristande 

familjemiljö är skolan en allt viktigare plats för eleven att finna struktur och ordning i 

tillvaron. Idag måste elever anpassa sig till allt större grupper i skolan vilket gör att det 

blir allt svårare för de vuxna i skolan att se varje enskilt barn utifrån dess specifika förut-

sättningar. Under en dag i skolan växlar eleverna vid flertalet tillfällen mellan en rad oli-

ka aktiviteter som utifrån en skolplan har särskilda krav som varje elev skall uppfylla. 

Detta kan dels motverka elevernas intresse till fördjupning men också resultera i stress 

och ökad oro hos varje enskild elev. Samhället blir en alltmer stressad och kravfylld kon-

text. Med utgångspunkt i detta anser vi efter genomförandet av denna studie med respon-

denternas utsagor som grund att skolan för många barn är en fristad. Denna fristad måste 

bevaras för att kunna ge barnen bästa möjliga förutsättningar till positiv utveckling, både 

fysiskt och psykiskt. Utifrån de elever som intervjuerna bygger på vill vi hävda att ART 

ger skolelever möjlighet till att finna trygghet i sig själva men också i sociala samman-

hang. Vidare anser vi att ART ger skolelever med ett antisocialt beteende alternativa lös-

ningar vilket ger positiva effekter för deras skolgång, det sociala nätverket samt för om-

givningen.  

 

Skolelever får ständigt möta nya vuxna vilket kan skapa förvirring och en osäkerhet för 

eleven. Vi menar att en av de mest väsentligaste uppgifter som klassföreståndare, elevas-

sistent och lärare samt andra vuxna (exempelvis ART-tränare) har i sitt arbete med skol-

barn är att skapa en läromiljö där alla ges möjlighet att växa. De barn som uppvisar ett 

antisocialt beteende klarar oftast av situationer bättre och mår betydligt bättre i en 

klass/grupp med färre elever. För dessa elever kan det vara av stor betydelse att få bryta 

med sin klass och få möjligheten att byta miljö och få ART-träning i mindre grupper på 

en plats som är avskild från den ordinarie skolan. I de små grupperna finns flertalet vuxna 
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som genom sin närvaro kan skapa en trygghet hos eleverna samtidigt som eleverna får 

träna på nya färdigheter och i lugn och ro genom detta utvecklas och erhålla de resurser 

som varje enskild individ har behov av. Samtidigt är vi väl medvetna om de följder en 

återskolning till skolklassen kan ge varpå vi anser att klassföreståndare och elevassisten-

ter bör ges mer möjlighet till kunskap inom metoden för att på så vis lättare kunna hjälpa 

eleverna att upprätthålla sina nyförvärvade färdigheter för att minimera riskerna för en 

återgång till det gamla beteendet. Vi upplever att återskolningen är en viktig men också 

känslomässigt osäker period i elevernas skolgång. Det är därför väsentligt att återskol-

ningen sker utefter varje enskilt barns framsteg och förmåga. Den miljö där ART-

träningen äger rum bör vara så lik den naturliga skolmiljön som möjligt. Tidigare forsk-

ning har påvisat att sannolikheten för att behandlingen ger större effekt ökar i de fall be-

handlingen ges i en samhällelig miljö (Goldstein, m.fl., 2004). Med utgångspunkt i detta 

samt i de svar vi fått av respondenterna anser vi att de skolelever som ges ART bör till-

handahålla behandlingen i en miljö som inte skiljer sig markant från den ordinarie klass-

rumsmiljön. Vi tror att detta kan underlätta återskolningarna av eleverna.  

 

Vidare menar informanterna i studien att den kontext som råder kring eleven är en viktig 

faktor i arbetet med färdigheterna. Miljön är därmed av stor betydelse för de förändrings-

processer som eleverna genomgår när de fullföljer ART-träning. Likaså är miljön väsent-

lig för upprätthållandet av färdigheterna i skolklassen. Den kritik som informanterna rik-

tar till metoden är gällande den bristande roll barnens föräldrar spelar i behandlingen. Det 

som respondenterna upplevde som svårt i mötet med de berörda eleverna var att det i de 

flesta fall är en mängd faktorer som påverkar barnet som vilka skolan inte kan utöva in-

flytande på. Dessa faktorer kan bland annat vara familjeförhållanden och gruppstorleken i 

skolan. Med utgångspunkt i detta upplever vi att kommunikationen många gånger är 

bristande mellan de instanser som finns kring barnen och dess familj. Ett utökat samarbe-

te mellan skola och familj tror vi skulle underlätta för barns utveckling, både socialt och 

emotionellt.  
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6.3 Slutsats  

Vår slutsats med utgångspunkt i de resultat som studien visat är att en utvecklad dialog 

mellan de vuxna som finns i varje enskilt barns omgivning skulle leda till ökade möjlig-

heter att tillgodose det enskilda barnets specifika behov. För att detta skall kunna ske bör 

föräldrar/vårdnadshavare ges större utrymme till att ta del av barnets behandling och 

skolgång för att genom detta kunna upprätthålla barnets färdigheter även i hemmet. Vår 

upplevelse av ART är att det är en effektiv metod som ger stöd för elever med ett avvi-

kande beteende. Respondenterna upplevde sig kunna se en utveckling hos de enskilda 

eleverna och även kunna se ART som ett hjälpmedel för vederbörande men även för ele-

vernas ordinarie skolklasser. De menar att ART spelar roll för hur de avvikande barnen 

utvecklas, dock anser klassföreståndarna att metoden inte är avgörande för elevens ut-

veckling och återgång till skolklassen utan att andra ovan nämnda faktorer är av större 

betydelse.  

 

Genom goda möten kan vi få eleverna att utvecklas gynnsamt. Utifrån studien har vi re-

flekterat över huruvida ART skapar möjligheter till förändring. Vi upplever att ART ger 

skolelever möjlighet till att utveckla sociala och emotionella färdigheter som i dagens 

stressade samhälle saknas hos en stor del av barnen i årskurserna tre till sex. Att imple-

mentera ART i skolan anser vi ger ytterliggare möjligheter till att upprätthålla en funge-

rande vardag för många av dessa elever. Vidare är skolan en optimal plats för att vidare-

utveckla och bevara de färdigheter som eleverna erhåller genom ART. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

ART har blivit en allt mer omdiskuterad metod. Med utgångspunkt i det menar vi att man 

i dessa sammanhang bör undersöka och ta tillvara på metoden ytterliggare. Vi anser att 

forskning kring ART bör uppmärksammas inom kommunala verksamheter och utifrån 

det se vad man kan ha för värde av ART inom kommunerna, exempelvis gällande grupp- 

och individuella verksamheter. 

 

Forskning har genomförts på effekten av ART under korta perioder av individers behand-

lingsperiod och positiva resultat har redovisats. Med utgångspunkt i detta tycker vi att det 
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även skulle vara intressant att studera närmare huruvida ART har effekt under en längre 

tid av enskilda individers livstid. Likaså att efter avslutad ART behandling följa upp indi-

vider och se hur ART påverkat deras utveckling genom longitudinella studier. Goldstein 

m.fl. (2004) skriver att ART är en början i ett oupphörligt sökande efter nya effektiva be-

handlingsmetoder. Vi tror att det inom en snar framtid kommer att forskas i stor utsträck-

ning kring ART och att möjligheten finns att dessa nämnda områden kommer att bli när-

mare undersökta, något som vi ser positivt på.  
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BILAGA 1  

Intervjumanual för ART-tränare 

 
1. Hur länge har du arbetat med ART?  

2. Vilket var ditt första intryck av ART?  

3. Vad är syftet med ART? Och vilka för – och nackdelar finns? 

4. På vilket sätt arbetar du utifrån ART-metoden?  

5. Vilken målgrupp arbetar du mot? 

6. Upplever du några svårigheter med metoden? I så fall, vilka?  

7. Vart har ART-träningen med eleven ägt rum? Vilken betydelse har den miljön 

spelat för dennes utveckling?  

8. Vilket var ditt första intryck av eleven?  

9. Hur har eleven ställt sig till ART-metoden? (Motivation och vilja att förändra) 

10. Under lång tid arbetade du med eleven?  

11. Finns det några svårigheter som varit särskilda för eleven under ART-träningen?  

I så fall, vilka och hur har ni arbetat med dessa?  

12. Finns det några punkter i träningen som eleven har haft förhållandevis lätt för? I 

så fall, vilka och hur ni lyft upp dessa?  

13. Hur snart in i träningen kunde du skönja förändringar (positiv utveckling) hos 

eleven?  

14. På vilket sätt yttrade sig dessa förändringar?  

15. Hur lång tid tog det innan eleven själv märkte av sin förändring? Och hur visades 

detta?  

16. Hur har eleven använt sig av de färdigheter som erhållits?  

17. Hur har eleven utvecklats från dag ett till avslutandet av träningen? 

18. Vad har du fått för respons av eleven under och efter ART-träningen?  

19. Har ni någon kontakt med eleven efter avslutad ART-träning? (Uppföljning) 

20. Finns det någonting du vill tillägga?  
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BILAGA 2 

Intervjumanual för klassföreståndare och elevassistent  

 
1. Under hur lång tid har du arbetat med eleven? 

2. Kan du beskriva ditt första intryck av eleven?  

3. När insåg du att eleven behövde extra resurser? Vad var det som gjorde att du tog 

det beslutet?  

4. Hur anpassade du din undervisning för att på bästa sätt tillgodose elevens behov?  

5. Hur yttrade sig elevens avvikande beteende?  

6. Hur reagerade eleven och dennes vårdnadshavare på att det behövdes extra insat-

ser för eleven?  

7. Hur ställdes sig eleven och vårdnadshavare gentemot ART?  

8. På vilket sätt påverkades klassen av elevens avvikande beteende?  

9. Vilka förändringar kunde du se i klassen när eleven inte längre var med i klass-

rummet?  

10. Hur blev situationen i klassen när eleven kom tillbaka efter avslutad ART-

träning?  

11. Hur har elevens relation till klasskamrater förändrats efter att han/hon fått ART-

träning? 

12. Vilka kunskaper har du kring ART för att upprätthålla de färdigheter eleven fått 

med sig från ART-träningen?  

13. Vilken påverkan har skolmiljön på elevens upprätthållande av sina nya färdighe-

ter?  

14. Kan du se någon skillnad i hur eleven fungerade innan träningen och när eleven 

kom tillbaka efter genomförd ART-träning? Ge konkreta exempel.  

15. Hur upplever du att eleven ser på sig själv efter avslutad ART-träning?  

16. Vilka signifikanta förändringar har skett hos eleven?  

17. Finns det någonting du vill tillägga?  
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BILAGA 3  

Informationsbrev till respondenter 

 
Hej,  Östersund 2008-03-19 
 

Vi heter Emelie Oskarsson och Maria Blad och läser vår sista termin på Socionompro-

grammet, vid Mittuniversitetet i Östersund. 

 

Det är nu dags att skriva vår C-uppsats som ska handla om ART - Aggression Replace-

ment Training. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal skolelever som haft ett 

avvikande beteende utvecklats i och med den ART-träning de genomgått. Tanken är att vi 

vill se hur de gått från punkt A till punkt B, dvs. från ett avvikande och destruktivt bete-

ende där de ej har fungerat i socialt samspel med andra till ett beteende där de idag funge-

rar förhållandevis bra. Inom ramen för detta vill vi se hur klassen där den enskilde eleven 

ingått förändrats i och med den ART-träning eleven erhållit.  

 

Vi har tänkt intervjua ett antal ART-tränare och klassföreståndare samt en elevassistent 

till skolelever i årskurserna tre till sex som genomgått ART. Vi skulle därför bli glada om 

vi kunde få ta del av dina tankar och erfarenheter kring arbetet.  

 

Intervjufrågorna berör följande ämnesområde: 

 

• Vilka effekter går enligt ART-tränare, klassföreståndare och en elevassistent att 

skönja bland de elever som genomgått ART?  

• Vilka resultat upplever ART-tränare, klassföreståndare och en elevassistent att 

ART ger för den enskilde elevens skolklass?  

• Vad anser ART-tränare, klassföreståndare och en elevassistent att miljön har för 

betydelse för upprätthållandet av ART?  

 

Alla intervjuer kommer att bandas för att sedan transkriberas. Innehållet kommer att ano-

nymiseras och behandlas konfidentiellt. Intervjun beräknas ta mellan 30-40 minuter. Del-
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tagande är frivilligt och om sådan situation att du önskar avbryta din medverkan skulle 

uppstå har vi full förståelse för det.  

 

Vi tar kontakt med dig och föreslår en tid och plats som kan passa oss alla. Vi är tack-

samma för din medverkan! 

 

Har du några frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon eller mail.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie Oskarsson    Maria Blad  

Mail: emos0500@student.miun.se  Mail: majo0502@student.miun.se 

Tel: xxx-xxxxxxx    Tel: xxx-xxxxxxx 

 


