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Abstract
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Children who express externalizing behaviors in school are at greater risk of school failure and
peer rejection. They are also at greater risk of developing antisocial behaviors, addiction to drugs,
mental health problems and delinquency. Many teachers experience difficulties in working with
pupils expressing externalizing behaviors. The aim of this thesis is to evaluate a classroom behavior management program called Comet. The main principle of Comet is to get the teacher to use
effective strategies when the pupil who is targeted for intervention, and the rest of class, are
behaving appropriately and inappropriately. Two versions of the program are evaluated in the
thesis: Comet for teachers (Comet-T) and Comet for parents (Comet-P). Three studies are committed to evaluate Comet-T.
In the first study Comet-T was compared to an active control group. 100 children (aged 8)
were randomized into Comet-T or the control group. At post test and follow-up Comet-T received better results in teacher behavior management, in reducing externalizing behavior problems and peer problems. An analysis of mediators showed that changes in teacher behaviors
mediated externalizing behavior.
In the second study, children (aged 6 -13) were randomized into two groups. 44 pupils received Comet-T and 42 pupils received a combined intervention consisting of Comet-T at school
and Comet-P at home. At post test and follow-up the results show that the combination of
Comet-T and Comet-P reduced the externalizing behaviors at home more than Comet-T (only).
However, there were no significant differences between the two conditions regarding decrease in
externalizing behaviors at school.
In the third study Comet-T was compared to a brief version called Comet-TB. At post test
Comet-TB had a greater reduction of externalizing behaviors compared to Comet-T.
The studies conclude that teachers can use behavior management techniques to decrease externalizing behaviors in the classroom. Furthermore, teachers cannot rely on parent management
programs in order to decrease externalizing problems in school. Instead, behaviour problems in
school need to be solved within school settings. Finally, even a brief program can be effective in
order to decrease externalizing behaviors.
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Förkortningar

CTRS
DAT
ECBI
et al.
e.s.
FoU
KLUP
LOCF
MCMC
NYBO
PDR
PMT
PPI
SDM
SDQ
SESBI-R
SFK
SK

Conners Teacher Rating Scale (mätinstrument för uppförandeproblem i skolan - lärarskattning)
Differential Association Theory (teori över prosocial och antisocial
utveckling)
Eyberg Child Behavior Inventory (mätinstrument för uppförandeproblem i hemmet - föräldraskattning)
Förkortning av latinets ”et alia” vilket betyder ”med andra”.
Begreppet används för att förklara att det finns fler författare än
den som nämns.
”ej signifikant”. Sannolikheten att ett statistiskt samband eller en
statistisk skillnad beror på slumpen är större än fem procent.
Forskning och utveckling (som i Forsknings- och Utvecklingsenheten)
Kortfattad Lärarskatting av UppförandeProblem (mätinstrument
för uppförandeproblem i skolan – lärarskattning)
Last Observation Carried Forward (metod för att ersätta saknade
data med de data som fanns vid föregående mättillfälle)
Markov Chain Monte Carlo (metod för att ersätta saknade data)
NYa BarnOmsorgsformer (projekt där effekten av privatiseringen
av Stockholms barnomsorg studerades)
Parent Daily Report (mätinstrument för uppförandeproblem i
hemmet – föräldraskatting)
Parent Management Training (föräldraträningsprogram på behavioristisk grund)
Parent Practices Interview – (mätinstrument för föräldrarnas
uppfostringsstrategier – föräldraskattning)
Social Development Model (teori över prosocial och antisocial
utveckling)
Strengths and Difficulties Questionnaire (mätinstrument för
uppförandeproblem i skolan)
Sutter Eyberg Student Behavior Inventory – Revised (mätinstrument som mäter uppförandeproblem i skolan – lärarskattning)
Kombination av Skol-Komet och Föräldra-Komet
Skol-Komet

11

KAPITEL 1

Ansatsen

I detta första kapitel ges en översiktlig beskrivning av avhandlingens innehåll.
Inledningsvis definieras centrala begrepp.

Definitioner av begrepp
I de flesta fall definieras centrala begrepp i löpande text.
Föreliggande avhandling handlar om praktiskt värdegrundsarbete. En naturlig
följd av detta är att begreppen ”värde”, ”värdering” och ”norm” bör definieras.
Det finns två huvudsakliga slags värden, instrumentella värden (sådana värden
som är värdefulla eftersom de är medel för att uppnå något som anses värdefullt)
och egenvärden (sådana värden som anses värdefulla i sig själva beroende på
sina inre egenskaper), exempelvis rättvisa, frihet, jämställdhet etc. En värdering
är en människas eller grupps hållning i värdefrågor. En norm är en situationsbunden överenskommelse om vad som är rätt beteende i gruppen.
Barn som är stökiga, aggressiva, överaktiva, störande eller trotsiga har under
årens lopp benämnts på olika sätt. Det har hetat att barnen har problem med
utagerande beteenden, externaliserande beteenden, hyperaktivitet, aggressiva
beteenden, socioemotionella svårigheter, normbrytande beteenden eller att
barnen har haft uppförandeproblem (Socialstyrelsen, 2010).
I föreliggande avhandling används huvudsakligen begreppet uppförandeproblem. Begreppet uppförandeproblem är det begrepp som framgent i texten
kommer att användas för att beskriva den grupp av beteendeproblem som
barnen visar upp. Detta begrepp är tämligen ospecifikt men inkluderar beteenden
som inte följer skolans eller klassens regler (Robinson & Ricord Griesemer,
2006). De regler som åsyftas är de regler som lärare och elever tillsammans
utvecklat för ”arbetet och samvaron i den egna gruppen” (Skolverket, 2006, s.
9). I de fall specifika beteendeproblem beskrivs eller diskuteras används de
specifika begreppen.
Begreppet uppförandeproblem leder lätt tanken till att orsakerna till problemen ligger hos eleven. Utgångspunkten i föreliggande avhandling är dock att
orsakerna till problemen ”är en funktion av interaktionen mellan eleven och
miljön”, att uppförandeproblemen ”är ett uttryck för felinlärning” och att
uppförandeproblem ”kan korrigeras genom att man ändrar (modifierar) beteendets konsekvenser” (Ogden, 2003, s. 118 f.).
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I avhandlingen har det engelska begreppet Conduct disorder översatts till
uppförandeproblem vilket kan anses var en förvanskning av begreppet eftersom det
ursprungligen betyder att individen uppvisar en uppförandestörning. Uppförandeproblem skulle kunna tolkas som ett mildare problem. Då det är relevant
att skilja det mildare begreppet uppförandeproblem från uppförandestörning markeras
detta i texten.
Uppförandeproblem i denna text syftar dels på aggressiva beteenden mot
andra individer, företrädesvis i skolan, dels på icke-aggressiva beteenden som
exempelvis regelbrott. Uppförandeproblem kan vara av mer eller mindre allvarlig karaktär och de som uppvisar uppförandeproblem utgör en mycket heterogen samling (Andershed & Andershed, 2005, s. 17). Beteenden av denna karaktär kallas ofta i forskningslitteraturen för ”antisocialt beteende” eller ”symptom
på uppförandestörning” och något mer vardagligt för ”utagerande beteende”.
Andershed och Andershed (2005) skriver om ”normbrytande beteende”
men i föreliggande avhandling används begreppet ”uppförandeproblem”.
Normbrytande beteende kan både översättas med ”Conduct Disorder” och
”Antisocial Behavior”.
I avhandlingen kommer även begreppet ”antisocialt beteende” att användas.
Antisociala beteende definieras som ”beteenden som har potential att negativt
påverka omgivningen” exempelvis aggressivitet, trotsighet och störande/stökigt
beteende (Maddox & Prinz, 2003). Ibland används begreppet ”asocialitet” med
samma innebörd som föregående begrepp. Barn definieras som antisociala om
de exempelvis bråkar, slåss, mobbar, ljuger, är svåra att kontrollera, stjäl, skolkar,
förstör saker och/eller är irritabla (El-Khouri, Sundell, & Strandberg, 2005, s. 18).
I avhandlingen används begreppen ”barn” och ”elev”. Eftersom både föräldrar och lärare deltar i studierna är detta nödvändigt. Samtidigt kan det i
texten ibland vara förvirrande att i ena stycket läsa om ”barnen” och i nästa om
”eleverna”. Min strävan har varit att göra texten lättillgänglig men på sina ställen
kan detta möjligen vara förvirrande.
Barn kan växa upp i en mängd olika konstellationer av vuxna, exempelvis
med vuxna där en eller båda föräldrarna inte är deras biologiska föräldrar. För
att undvika att texten blir svårläst har konsekvent begreppet ”förälder” använts.
En del barn växer upp med endast en förälder. I avhandlingen används oftast
begreppet i sin pluralform. Detta betyder inte att ensamstående föräldrar exkluderas i texten utan är endast en effekt av en strävan att göra texten lättläst.
I skolan finns olika professioner. I de allra flesta fall där begreppet ”lärare”
förekommer åsyftas en lärarutbildad klassföreståndare. För att i text slippa skilja
på lärare som är lärarutbildade och lärare utan lärarutbildning används begreppet
”lärare” för alla vuxna i skolan som undervisar eleverna. I de fall det är relevant
att använda ett mer specifikt begrepp används detta.
I texten förekommer begreppet ”sociala färdigheter”. Elliott och Gresham,
(2007, s. 3) definierar sociala färdigheter som beteenden som lärs in för att
underlätta positiv umgänge med andra individer.
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Översikt över avhandlingen
Detta första kapitel beskriver ansatsen i avhandlingen och ger en översikt över
avhandlingens innehåll. Vidare presenteras avhandlingens frågeställningar.
I kapitel 2 behandlas orsaker till och förekomsten av uppförandeproblem.
Vidare ges en översikt över hur och varför normer skapas och hur skolan
arbetar med elever som bryter mot normerna genom att uppvisa uppförandeproblem.
Att uppvisa uppförandeproblem och bryta mot skolans normer kan leda till
att risken för en antisocial utveckling ökar. Ett sätt att minska risken för negativ utveckling är att skolan använder sig av ett eller flera preventionsprogram.
Skol-Komet är ett preventivt program som används i syfte att på kort och lång
sikt minska risken för en antisocial utveckling. En teoretisk grund för prosocial
och antisocial utveckling utgörs av Social Development Model (Hawkins,
1996), som presenteras i kapitel 3.
På längre sikt syftar användningen av Skol-Komet till att förebygga kriminalitet, antisocialitet, missbruk och psykisk ohälsa. Kapitel 4 handlar om prevention, prediktion och säkerheten i prediktion.
De två preventionsprogrammen Skol-Komet och Föräldra-Komet vilar teoretiskt på behavioristisk grund. I kapitel 5 presenteras behaviorismen och dess
centrala begrepp.
I de kapitel som presenteras ovan beskrivs att uppförandeproblem och
normbrott ökar risken för en antisocial utveckling. Av dessa kapitel framgår
också att det är viktigt med tidiga och forskningsbaserade interventioner för att
förebygga utveckling av antisociala beteenden. I kapitel 6 presenteras SkolKomet och Föräldra-Komet, två program som syftar till att förebygga antisocial
utveckling.
I kapitel 7 presenteras de forskningsmetodologiska utgångspunkterna. Kapitlet
behandlar forskningsdesignen för studierna i avhandlingen, centrala statistiska
begrepp och forskningsetiska principer.
I kapitel 8 presenteras den studie som fungerat som utgångspunkt för de två
övriga. Studien är under tryckning i Journal of Emotional and Behavioral Disorders
och återges här i nedkortad version. I studien undersöks effekterna av SkolKomet i jämförelse med programmet Projekt Charlie. Studien är en experimentell
studie med aktiv kontrollgrupp, något som är ganska ovanligt (Flay & Collins,
2005).
I kapitel 9 presenteras en studie där en grupp barn får ta del av Skol-Komet i
skolan och en annan grupp får ta del av både Skol-Komet i skolan och FöräldraKomet i hemmet. Att en föräldrautbildning läggs till en insats i skolan och att
de enskilda interventionernas effekt utvärderas är något som betraktas som
relativt ovanligt (Reid, Webster-Stratton, & Hammond, 2007).
I kapitel 10 presenteras en studie där effekterna av Skol-Komet jämförs med
effekterna av en förkortad version av Skol-Komet, kallad Kort-Komet.
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Resultaten i de tre studierna sammanfattas och diskuteras i kapitel 11. I kapitlet ingår också förslag på fortsatt forskning.
I kapitel 12 summeras avhandlingens innehåll på engelska och därefter redovisas avhandlingens samtliga referenser
Slutligen finns artikeln där Skol-Komet jämförs med Projekt Charlie längst
bak i avhandlingen, i det format som artikeln kommer att publiceras i Journal of
Emotional and Behavioral Disorders.

Skolans arbete med uppförandeproblem
Skolan uppdrag är bland annat att ”främja lärande”, att ”främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare” samt att
”överföra grundläggande värden” (Skolverket, 2006, s. 5). Detta ska exempelvis
ske genom att läraren klargör ”det svenska samhällets värdegrund och dess
konsekvenser för det personliga handlandet” och samarbetar ”med hemmen i
elevernas fostran och därvid klargör skolans normer och regler som en grund
för arbetet och för samarbete” (Skolverket, 2006, s. 9). Både när det gäller kunskap och normer gör lärarna didaktiska val avseende innehållet. De didaktiska
frågorna gäller hur lärarna ska förmedla kunskap och normer, vad de skall
förmedla och varför (Bengtsson, 1997). Dessa val är lärarens didaktiska val. I
föreliggande avhandling riktas fokus mot hur-frågan.
Bengtsson (1997, s. 247) menar att den normativa didaktiken bland annat
handlar om att ”kritiskt pröva normativa system för undervisning” och att diskutera ”metoder för undervisningen samt att berättiga de val som träffas”. I
denna avhandling behandlas och prövas val av undervisningsmetod beträffande
svenska skolans värdegrund.

Ökat behov av empiri om ledarskap i klassrummet
Lärarnas uppgifter att förmedla kunskap, värden och normer försvåras av att en
del elever i skolan stör undervisningen och har svårigheter med att fungera
socialt tillsammans med klasskamrater och lärare. Kraft och tid måste läggas på
att skapa ett ändamålsenligt klassrumsklimat och att hantera konflikter
(Socialstyrelsen, 2010, s. 16). Att ständigt hantera konflikter och försöka hantera
situationen i klassrummet är påfrestande för läraren och påverkar i sämsta fall
relationen negativt mellan läraren och de elever som skapar oordning i klassrummet. Debatten om inkludering och exkludering av elever som av olika skäl
orsakar svårigheter för sig själva och andra i skolan och en tydligare strävan mot
ökad inkludering gör att behovet av empiri om ledarskap i klassrummet ökar
(Little & Akin-Little, 2008).
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Relationen mellan lärare och elever
I denna avhandling utvärderas ett program som har för avsikt att vara ett stöd
för lärare när det gäller att förbättra relationen mellan lärare och elev och
påverka lärarens möjlighet att skapa ett klassrumsklimat som präglas av förutsägbarhet, positiv stämning, struktur och möjlighet till en positiv skolanknytning för eleverna.
I avhandlingen definieras relationen mellan lärare och elever samt mellan
elever som den relation som kan mätas. Det görs inga anspråk på att detta är
den riktiga och slutgiltiga definitionen av begreppet. I avhandlingen finns två
sätt att mäta relationen, dels mängden beröm och mängden reprimander som
läraren ger eleverna eftersom detta utgör kärnan i relationen mellan de lärare
och elever som studerades (Metropolitan Area Child Study Research Group &
Tolan, 2002; Webster-Stratton, Reid, & Hammond, 2001), dels som antalet
positiva och negativa kamratnomineringar eleverna uppger i sociogram (Asher
& Dodge, 1986; Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982). Hattie (2008) har rangordnat
138 faktorer som påverkar elevernas skolprestationer. Relationen mellan lärare
och elev har utvärderats i 229 studier (granskade av Hattie) och anses av honom
vara den elfte viktigaste faktorn.

Exkludering
Närvaron av störande elever i klassrummet kan ha negativ effekt både på de
störande elevernas skolprestationer och på andra elevers skolprestationer. Detta
kan leda till att elever som uppvisar uppförandeproblem exkluderas genom att
de placeras i en liten grupp. Det finns en risk att elever i liten grupp, i samverkan med andra elever i gruppen, utvecklar egna normer och att deras uppförandeproblem och normbrytande beteenden förstärks (Dodge, Dishion, &
Lansford, 2006; Socialstyrelsen, 2010, s. 31). Ett inkluderande förhållningssätt
understryker vikten av att elever med uppförandeproblem får adekvat stöd i sin
egen grupp eller klass (Socialstyrelsen, 2010). Hattie (2008, s. 103) menar att
elever som uppvisar uppförandeproblem skall beredas möjlighet att vara kvar i
sina klasser. Det ställer samtidigt krav på lärarna att hantera dessa elever och
deras beteenden. Det är därför av stor vikt att lärarna lär sig hantera dessa elevers beteenden.

Skol-Komet
I syfte att stödja lärares arbete med uppförandeproblem i klassrummet skapades
Skol-Kometprogrammet. Det fanns två skäl till att utveckla ett program för
lärare. Dels fanns en stor efterfrågan hos lärare efter riktlinjer och program för
hur man kan arbeta med elever som uppvisar uppförandeproblem. Dels har
studier visat att insatser där läraren är ansvarig för implementering av program
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är mer effektiva än insatser där psykologer, kamrater eller forskare har ansvaret
för att implementera programmet (Wilson, Lipsey, & Derzon, 2003).
Utvecklingen av programmet påbörjades 2001. Under de därpå följande sju
åren genomgick programmet tre revideringar. En mer omfattande beskrivning
av Skol-Kometprogrammet finns i kapitel 6.
Programmet avser påverka relationen mellan lärare och elever genom
tillämning av ett antal behavioristiskt grundade principer, bland annat differentiell
förstärkning. Ett kortsiktigt syfte med programmet är att skapa arbetsro och
förutsättningar för lärande i klassrummet. Ett mer långsiktigt syfte med programmet är att stödja elevernas sociala utveckling för att minska risken för antisocial utveckling.
Utvecklingen av programmet Skol-Komet ledde till att ett program för föräldrar efterfrågades. Som ett svar på detta skapades Föräldra-Komet (Kling,
Forster, Sundell, & Melin, under tryckning). I föreliggande avhandling utvärderas
Föräldra-Kometprogrammet i kombination med Skol-Kometprogrammet i
studie 2.
Skol-Komet är ett tämligen omfattande program. Det tar ett år att genomgå
handledarutbildningen och en termin att genomgå kursen för lärare. I ett försök
att påskynda utbildningen av lärare utvecklades en kortare version av SkolKomet, kallad Kort-Komet. Detta program utvärderas i avhandlingen i jämförelse med det ursprungliga Skol-Kometprogrammet, i studie 3.

Utvärderingar av Komet
Att implementera program i skolan utan att utvärdera dem kan betraktas som
oetiskt eftersom det finns risk att program som implementeras i skolan gör mer
skada än nytta, se exempelvis åldersintegrerad undervisning avseende räkneförmåga (Sundell, 2002). Elever och lärare bör arbeta med program och metoder
som är effektiva. Både ur ett samhällsperspektiv och ur ett elevperspektiv utgör
användandet av ineffektiva eller rentav kontraproduktiva metoder och program
ett slöseri med resurser. Därför har Skol-Komet, Föräldra-Komet och KortKomet kommit att bli föremål för utvärderingar. I utvärderingarna har försök
gjorts för att besvara olika frågor om programmens effekt, exempelvis om SkolKomet blir mer effektivt om det kompletteras med insatser i hemmen, om det
går att korta ned Skol-Komet utan att förlora för mycket effekt och ifall SkolKomet är lika effektivt som väletablerade program. Tre utvärderingar där dessa
frågor besvaras presenteras i denna avhandling.

Frågeställningar
I denna avhandling ställs tre övergripande frågor:
I
Vilken effekt har Skol-Komet på uppvisade uppförandeproblem,
kamratrelationer och lärarnas beröm och reprimander jämfört med
en aktiv kontrollgrupp?
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II
III

Vilken effekt har Skol-Komet om föräldrar parallellt tränas i sin
föräldraroll?
Vilken effekt har Skol-Kometprogrammet om hälften av de
komponenter som avser lärarens arbete med hela klassen tas bort?
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KAPITEL 2

Normer och uppförandeproblem i skolan

Ett sätt att tolka skolans värdegrund (Skolverket, 2006) är att den uttrycker
följande egenvärden: rättvisa, frihet, demokrati och jämställdhet. Värdegrunden
är normerande eftersom den uttrycker vissa grundläggande värden som skolans
verksamhet skall vila på. Den återspeglar därmed sådana värderingar som är i
överensstämmelse med dessa värden. Mitt studieobjekt är relevant för praktiskt
värdegrundsarbete och värdegrundsforskning eftersom de beteenden som
studeras i denna avhandling finns i gränslandet mellan vad skolans värdegrund
påbjuder och inte.
Skolans värdegrund uttrycker värden men individer kan ha värderingar som
skiljer sig från dessa. Vissa forskare menar att värderingarna uttrycks i våra
attityder och handlingar till varandra, till verksamheten, till kunskap och till
lärande. Detta kan beskrivas som att individens värderingar manifesteras i attityder. Baier och Svensson (2009, s. 164) definierar attityder som ”emotionella
tumregler” och menar att de i likhet med normer ”guidar människor i deras
handlingar”. Skillnaden mellan begreppen består, enligt Baier och Svensson, av
att attityder kommer inifrån den egna individen och att normer kommer från
omgivningen. En norm tillhör gruppen, inte individen. En attityd är att betrakta
som en internaliserad norm.
Beteendeförändringar har förmågan att förändra normer och attityder i en
grupp, precis om attityder och normer har förmågan att påverka beteenden
(Binder et al., 2009; Katz, 1960). Programmet som utvärderas i denna avhandling har för avsikt att minska uppförandeproblem för att skapa förutsättningar
för elever att agera i enlighet med skolans värdegrund.

Undervisning och socialisation
Det faktum att elever skiljer sig åt avseende intressen, attityder, förmågor och
social anpassning gör läraryrket till en komplex uppgift. Lärare hänvisas till att
planera och genomföra undervisningen riktad såväl till klassens genomsnittliga
elever som till de elever som på olika sätt avviker från genomsnittet ifråga om
akademisk förmåga, attityder, intressen och anpassningsförmåga.
De huvudsakliga uppgifterna för lärare är enligt Brophy (1988) undervisning,
socialisation av elever, ledarskap i klassrummet och upprätthållande av disciplin.
Brophy definierar undervisning som handlingar lärare utför i syfte att stödja
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eleverna att bemästra innehållet i kursplanen, exempelvis genom handledning,
genomgångar och ledning av diskussioner.
Handlingar avsedda att påverka elevernas uppfattningar, attityder och beteenden ifråga om personliga och sociala frågor benämner Brophy ”socialisation”
(Brophy, 2006, s. 17). Baier och Svensson (2009, s. 111 f.) definierar socialisation
som ”den process som har med förmedlandet och inlärningen av samhällets
förväntningar på en individ att göra”. De menar att socialisation sker i hemmet,
i skolan och i ett flertal andra miljöer och att individer som inte lär sig följa de
sociala normerna riskerar att betraktas som asociala och att hamna i utanförskap
(Baier & Svensson, 2009, s. 112). Genom att uttrycka tydliga förväntningar, vara
en god modell och genom att uppmärksamma ett önskvärt beteende kan läraren
påverka eleverna till att agera mer prosocialt. Arbetet med socialisation sker
huvudsakligen med hela klasser men också i viss utsträckning med enskilda
elever som uppvisar ett beteende som inte i alla delar är socialt acceptabelt
(Brophy, 1988).
Ledarskap i klassrummet handlar enligt Brophy om handlingar från lärarna
som syftar till att skapa och behålla ett gott inlärningsklimat i klassrummet.
Ledarskapet kan exempelvis visa sig i upprättande av regler, planering av möblering av klassrummet och att läraren ser till att eleverna kommer till lektionerna
samt ägnar sig åt skolarbete under lektionerna.
I allt väsentligt stöds Brophys uppfattning av lärarnas uppgifter av Doyle
(1986, 2006). Den största skillnaden består i att Doyle menar att lärare är mer
reaktiva inför händelser i klassrummet och att Brophy menar att lärare i högre
grad agerar proaktivt.
Brophy framhäver komplexiteten i läraryrket. Han menar att lärare inte bara
behöver känna till principerna för ledarskap i klassrummet. De behöver dessutom
ha goda kunskaper i hur man implementerar principerna i den praktiska verksamheten och när man skall göra det samt av vilken anledning. Viktigast i ett
systematiskt tillvägagångssätt i arbetet med socialisering av individerna i en klass
är att föregå med gott exempel, att uttala positiva förväntningar och att förstärka
önskvärda beteenden (Brophy, 1988).

Normer
Baier och Svensson (2009, s. 161) menar att normer är ett av samhällsvetenskapernas mest grundläggande begrepp och att normer har ”relevans för såväl det
lilla perspektivet i samhället som för det stora”. De menar att handlingar styrda
av normer är ”en av samhällets grundkomponenter för social handling” (Baier
& Svensson, 2009, s. 183) och att det i högsta grad är socialt att ”delta i skapandet
av normer och att följa normer” (Baier & Svensson, 2009, s. 122). En norm har
sitt ursprung i gruppens gemensamma värden och ägs av alla i gruppen. Att
underkasta sig gruppens sociala kontroll och bete sig i enlighet med gruppens
normer är att tillhöra gruppen (Baier & Svensson, 2009, s. 165). De individer
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som inte deltar i skapandet eller efterföljandet av normer löper risk att ”uppfattas som normbrytare” (Baier & Svensson, 2009, s. 134).
Shaw (1981, s. 265) definierar normer som ”rules of conduct” och menar att
normer är värderande omdömen som skapas av grupper för att beteendena i
gruppen ska bli förutsägbara (Shaw, 1981, s. 279). Baier och Svensson (2009,
s. 69) menar att normer är ”socialt reproducerade” och kan ”ses som ett instrument som anvisar handlande” och att normer har en ”förmåga att reducera
komplexiteten genom att komprimera och ersätta komplexa observationer och
övervägande” (Baier & Svensson, 2009, s. 48, 176). De hävdar vidare att internalisering av samhällets normer ger individen en ”intuitiv karta att navigera efter”
(Baier & Svensson, 2009, s. 139).
Normer som är relaterade till individers beteende i förhållande till andra individer kallas sociala normer. Dessa är ”sociala överenskommelser eller sociala
konstruktioner” (Baier & Svensson, 2009, s. 45 f.). Brott mot de sociala normerna kan antas leda till någon form av konsekvens från omgivningen. I de fall
där omgivningen önskar upprätthålla normen kommer konsekvensen sannolikt
att vara bestraffande. I de fall där omgivningen sympatiserar med normbrottet
kommer konsekvensen förmodligen att vara uppmuntrande (Baier & Svensson,
2009, s. 46).
Baier och Svensson (2009, s. 129) menar att hela ”utbildningssystemet är
en given institution för normalstrande. Vid sidan av att den rena kunskapsförmedlingen skall skolan också dana goda medborgare”. Utbildningsdepartementet (1979, s. 8, 14) slog fast att ”[s]amhällets ansvar för normbildning
och normöverföring måste fullgöras i skolan” och ”de vuxna i hem och skola
har ett gemensamt ansvar förklara och levandegöra dem [normerna] för de
unga”.
För att kunna arbeta effektivt med eleverna i en klass måste lärarna utveckla
och vidmakthålla ändamålsenliga normer för hur man skall bete sig (Buckley &
Cooper, 1978). Normer, till skillnad från regler, handlar inte om specifika
beteenden utan snarare om generaliseringar av beteenden. En norm kan exempelvis innebära att man bör uppträda med respekt för andras välbefinnande i
klassrummet. När denna norm operationaliseras till ett specifikt beteende kan
den exempelvis handla om att en elev bör räcka upp handen, invänta sin tur
och svara på uppmaning från läraren.
Det är sällan som samtliga elever i en klass eller skola har samma uppfattning
om hur man bör bete sig. Shaw (1981, s. 279) för ett resonemang om hur
många i en grupp som måste vara samstämmiga för att ett beteende skall räknas
som en norm och kommer fram till att åtminstone hälften av medlemmarna i
gruppen behöver vara eniga för att normen skall betraktas som riktig och
väsentlig.
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Normernas funktion
Enligt Shaw (1981, s. 279) skapas inte normer för alla tänkbara situationer utan
endast för de situationer där det är relevant för gruppen. Normer skapas för att
skydda gruppen från störande moment och för att göra det enklare för medlemmar i gruppen att förutsäga de andra gruppmedlemmarnas beteenden. Detta
gör att samspelet i en grupp fungerar lättare eftersom gruppmedlemmarna inte
tvingas fundera på hur de ska agera i förhållande till andra i varje given situation.
Östnäs (2007, s. 67) menar att normer är starkt kopplade till sanktioner
(positiva sanktioner för beteenden i enlighet med normerna och negativa sanktioner för normbrott). Syftet med sanktionerna för normbrott är, enligt Östnäs
(2007, s. 67), att ”återföra den avvikande individen till samhället, organisationen
eller gruppen”. Normer och sanktioner kan sålunda, enligt Östnäs, betraktas
som redskap för att hålla kvar individer inom gruppen och att undvika att
individer blir utstötta ur gemenskapen.
Enligt Baier och Svensson (2009, s. 180 f.) har normer en integrerande
funktion. Genom att följa normerna känner individer igen sig och kan förutse
andras beteenden. Det blir lättare för individen att agera på ett sätt som är i
enlighet med gruppens beteenden. Normerna skapar på detta sätt ”stabilitet åt
en social enhet” (Baier & Svensson, 2009, s. 160).

Elever som uppvisar uppförandeproblem
De allra flesta barn visar prov på uppförandeproblem någon gång. Som regel
krävs inte några speciella insatser för att komma tillrätta med uppförandeproblemen. Många små barn är trotsiga när de ställs inför vuxenvärldens krav och
önskemål. Denna trotsighet kan betraktas som en ofrånkomlig och nästan
önskvärd del av barnets utveckling. Det är först när barnet upprepade gånger
påtagligt bryter mot förväntningar och normer som man kan säga att barnet
uppvisar uppförandeproblem eller normbrytande beteenden (Socialstyrelsen,
2010, s. 13). Vidare är den sociala kontexten av största vikt när det gäller att
bedöma om ett beteende är ett brott mot normen eller ej (Baier & Svensson,
2009, s. 29).
Sociala normer skiljer sig från tid annan och varierar beroende på miljö. Med
stöd i normerna definieras vad som för tillfället betraktas som uppförandeproblem. Ogden definierar begreppet på följande sätt:
Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och
lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och utveckling.
Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra (Ogden, 2003, s.
13).

Uppförandeproblem definieras sålunda utifrån att det handlar om beteenden
som bryter mot klassens eller skolans normer. Ogden (2003, s. 11) skriver att
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uppförandeproblem i skolan yttrar sig på ett flertal vis. En del elever har stort
behov av uppmärksamhet och gör nästan vad som helst för att få den. Andra
elever använder fula ord, retas eller är ohövliga. Ytterligare andra elever pratar
högt och stör eller beter sig trotsigt. Många av eleverna som uppvisar dessa
beteenden har svårt att få och behålla kamrater.
I många fall talar man om att en elev med uppförandeproblem har vissa
egenskaper, exempelvis att eleven är mer aggressiv än andra elever. Ogden
(2003, s. 15) och Coie, et al. (1993) menar dock att det snarare är korrekt att tala
om att eleven uppvisar vissa beteenden i interaktion med omgivningen snarare
än att eleven har vissa egenskaper.

Lärarnas uppfattning om uppförandeproblem
Redan i slutet av 1960-talet skrev Sanborn och Schuster (1969) att elever som
uppvisar uppförandeproblem utgör ett konstant bekymmer för läraren. De
beskrev elever som saknade motivation, hade sociala svårigheter och emotionella
problem.
I texten nedan hänvisas det till stor del till studier från bland annat USA och
Norge vilket gör att generaliseringen av resultat skulle kunna ifrågasättas.
Granström (2006) hänvisar dock till ett antal studier, exempelvis Merrett och
Wheldall (1993), som visar att lärare oberoende av nationalitet uppfattar ett
antal liknande beteenden hos elever som störande och ett hinder i undervisningen.
I en amerikansk undersökning av niohundra förskollärare och grundskollärare
visade det sig att det som lärare hade störst behov av att fortbilda sig i var ledarskap i klassrummet. I synnerhet nyutexaminerade lärare upplevde ett stort behov av ökad kunskap i hur man ser till att negativa beteenden i klassrummet
inte stör inlärningen, att skapa möjlighet för elever att känna trygghet i klassrummet och att ge elever möjlighet att delta i klassrummet utan att någon annan
tar ifrån dem möjligheten att göra sin röst hörd (Rollin, Subotnik, Bassford, &
Smulson, 2008). Pigge och Marso (1997) och Halford (1998) redovisar studier
med liknande resultat.
Det som lärare har svårast att hantera i klassrummet är uppförandeproblem
som utmanar lärarnas kontroll och auktoritet (Ogden, 2003, s. 16). Samtidigt
verkar det som att kvantitet och kvalitet spelar roll när det gäller vilka uppförandeproblem som orsakar störst problem för lärare.
Ogden (2003, s. 11 f.) menar att disciplin- och uppförandeproblem, exempelvis störande och bråkiga beteenden, är det som orsakar störst svårigheter för
lärarna. Dessa beteenden är tämligen allvarliga men de är inte så vanliga som
andra uppförandeproblem. Wheldall och Merrett (1988) genomförde en studie
där 198 lärare på 32 högstadieskolor fick fylla i ett frågeformulär där de fick
ange vilka störande beteenden som var vanligast och vilka beteenden de uppfattade som svårast att hantera. Resultatet visade att det mest störande beteendet
var att elever pratade utan att ha fått ordet och det näst mest besvärliga beteendet
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var att de störde andra elever och hindrade dem i arbetet. Det var även (i
samma ordning) dessa beteenden som ansågs svårast att hantera. Goldstein
(1995) menar i analogi med Wheldall och Merrett att de beteenden som lärare
klagar mest på är överaktivitet, ouppmärksamhet och ovilja eller oförmåga att
följa instruktioner.
Det var ovanligt att lärare tyckte att allvarliga uppförandeproblem (exempelvis
fysisk och verbal aggressivitet) var svåra att hantera. Slutsatsen i studien var att
lärare uppfattar mindre allvarliga, men frekventa, beteenden som svårast att
hantera (Wheldall & Merrett, 1988). En möjlig slutsats, baserad på Ogden
(2003) och Wheldall och Merrett (1988), är att allvarliga uppförandeproblem
orsakar störst svårigheter för lärarna (Ogden, 2003) men att mindre allvarliga
uppförandeproblem orsakar mest svårigheter för lärarna (Wheldall & Merrett,
1988). Att ofta ställas inför dessa mindre allvarliga uppförandeproblem utan att
kunna hantera dem uppfattas av lärarna som ett stort problem.

Förekomst av uppförandeproblem
Uppförandeproblem som stör undervisningen och hindrar lärandet i skolan
förekommer i stort sett i alla klasser och är därför ett ”normalproblem”
(Ogden, 2003, s. 14).
Beroende på hur man definierar uppförandeproblem får man olika svar på
prevalens. Studier från Sverige och våra grannländer visar att i genomsnitt två
till tre elever per klass uppvisar uppförandeproblem. Ett flertal studier visar att
ungefär vart tionde barn i Sverige och våra grannländer uppfattas som bråkigt
och störande (Andershed & Andershed, 2005; Egelund & Foss Hansen, 1997;
Ogden, 1995; Sundell & Colbiörnsen, 1999). Enligt American Psychiatric
Association (1994) uppvisar mellan två och nio procent av alla flickor och mellan
sex och sexton procent av alla pojkar uppförandeproblem under barn- och
ungdomsåren. Jämförbara siffror från Skandinavien är något lägre. Mellan fyra
och sju procent av barnen i Norge uppskattas ha allvarliga uppförandeproblem
(Norges forskningsråd, 1998).
Reedtz et al. (2008) fann i en jämförelse mellan norska och amerikanska barn
att barnen i Norge i något mindre grad uppvisade uppförandeproblem jämfört
med de amerikanska. Larsson och Frisk (1999) menar att resultaten från ett
flertal studier i Skandinavien visar att barnen har ungefär lika stora uppförandeproblem och att föräldrarnas uppfattning om detta verkar vara tämligen
överensstämmande. Däremot finns det skillnader, jämfört med exempelvis
USA, som går ut på att barn i Skandinavien i något lägre grad uppvisar uppförandeproblem jämfört med exempelvis barn i USA. Resultaten kan också
tolkas som att föräldrar i Skandinavien har något högre tolerans för uppförandeproblem. Dessutom kan tolkningen av uppförandeproblem variera med
kontext.
Little, Hudson och Wilks (2000) undersökte samvariationen hos uppförandeproblem i hem och skolor bland knappt 200 barn i Australien. Sex procent
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uppvisade uppförandeproblem i både hem och skola och 22 procent uppvisade
uppförande problem i endast en av de två miljöerna.
Av 65 barn i ett kliniskt urval uppvisade 60 procent uppförandeproblem i
båda miljöerna samtidigt som endast 32 procent av barnen uppvisade uppförandeproblem i endast en av de två miljöerna. Detta stödjer Ogdens (2003) tes
om att en del barn som har uppförandeproblem endast uppvisar dessa beteenden i vissa miljöer.
Little, et al. (2000) drar slutsatsen att barnen behöver insatser som kan användas samtidigt i både hem och skola samt i båda miljöerna, var för sig. I Little, et
als. studie var det fem gånger vanligare att pojkar uppvisade stora uppförandeproblem. I flera andra studier framkommer liknande resultat. Exempelvis
visar Houghton, Wheldall och Merrett (1988) samt Morris och Morris (2000)
att uppförandeproblem av detta slag är omkring tre gånger vanligare hos pojkar
än hos flickor.

Arbete med barn som uppvisar uppförandeproblem
Interventioner för omotiverade, okoncentrerade och störande elever i Sverige
har under lång tid präglats av att de inte har baserats på kunskap om interventionernas effekter. Samma förhållande finns även i andra delar av världen, bland
annat i USA, se exempelvis Ringwalt et al. (2008). Statens folkhälsoinstitut
(2010) menar att detta håller på att förändras i Sverige.
Fields (2004) menar att lärare traditionellt agerar oprofessionellt och ineffektivt i mötet med trotsiga och olydiga elever. Lärarna svarar på trotsighet och
olydigt beteende genom att snabbt försöka öka kontrollen genom ultimatum,
bestraffning, hot och krav på lydnad. Detta leder till att eleverna i en del fall
upplever att läraren är oresonabel och eleverna tenderar då att än mer hålla fast
vid sin ståndpunkt.
Det finns anledning att försöka utveckla och undersöka effekterna av program
i skolan och i hemmen som har för avsikt att påverka lärarnas och föräldrarnas
beteenden (Fields, 2004; Ringwalt, et al., 2008; Statens folkhälsoinstitut, 2010).
Utvecklingen av denna typ av program bör baseras på teorier med empiriskt
stöd. En sådan är Social Development Model som presenteras nedan.
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KAPITEL 3

Social Development Model

Social Development Model (SDM) är en teoretisk modell för hur olika faktorer
påverkar sannolikheten för att barn och ungdomar utvecklas längs en prosocial
eller en antisocial väg

Föreningen av tre teorier
SDM tillhandahåller en empiriskt grundad teori om utveckling, implementering
och utvärdering av preventionsprogram. Program som baseras på denna modell
försöker inte primärt att direkt påverka barnens beteenden och attityder. Fokus
är istället att förändra de enheter som påverkar ett barns sociala utveckling,
nämligen familjen, skolan, kamraterna och samhället (Hawkins & Weis, 1985).
SDM integrerar Differential Association Theory (Burgess & Akers, 1966;
Matsueda, 1988; Sutherland, 1939, s. 4 f., 1947, s. 7), Social Control Theory
(Hirschi, 1969) och Social inlärningsteori (Akers, 1973, s. 45 ff., 1985; Bandura,
1977a, 1977b), och införlivar dessa teorier i ett ramverk som beskriver debuten
och utvecklingen av en prosocial eller antisocial utveckling (Brown et al., 2005).
Differential Association Theory (DAT) bidrar till SDM med att förklara att
det finns två olika utvecklingsvägar, en prosocial och en antisocial (Brown et al.,
2005). Att med en enskild teori förklara varför en del barn och ungdomar
utvecklar uppförandeproblem och andra inte är förmodligen att betrakta som
en utopi. Flera försök har gjorts. Edwin H. Sutherland lanserade en teori som
går under namnet ”Differential Association Theory”. Namnet på teorin har sitt
ursprung i att antisociala handlingar begås isolerat (differentierat) från personer
som följer normerna och att de antisociala handlingarna lärs in genom umgänge
(association) med individer som begår antisociala handlingar (Sutherland, 1939,
s. 6 f., 1947, s. 8 f., 1973, s. 4 f.).
Innan DAT introducerades saknades en generell kriminologisk teori som
integrerade forskningsresultat från kriminologi och sociologi (Matsueda, 1988).
Sutherland menade att en generell teori om kriminalitet borde kunna beskriva
hur kriminalitet uppstår. Kriminalitet skulle förklaras av faktorer som alltid är
närvarande när ett brott begås och alltid är frånvarande när ett brott inte begås.
Detta leder till, menar Sutherland, att social klass, bristfälliga uppväxtförhållanden
etc. inte nöjaktigt förklarar varför individer begår brott eftersom inte alla som
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tillhör en viss social klass eller är uppvuxna under bristfälliga förhållanden begår
brott (Sutherland, 1939, s. 4).
Enligt DAT lär sig individer beteenden i interaktion med andra människor.
Teorins förespråkare menar att individer handlar i enlighet med normerna inom
den grupp de upplever att de tillhör (Brown, et al., 2005). På individnivå förklarar
DAT hur individer lär sig kriminella beteenden. Detta sker genom kommunikation med andra individer, inte sällan i små, förtroliga grupper. Individen lär sig i
denna grupp dels själva färdigheten att begå brott, dels attityder och drivkrafter
för att begå brott (Sutherland, 1947, s. 6).
Social Control Theory bidrar med teorin om att antisociala beteenden uppstår
som ett resultat av bristande social kontroll och för svaga band till familj,
vänner, klasskamrater och lärare. Inom denna teori menas att goda relationer till
exempelvis lärare och klasskamrater minskar risken för att individer utvecklar
antisociala beteenden och vice versa (Brown, et al., 2005).
God anknytning till familj, kamrater och skola, engagemang i prosociala
aktiviteter och övertygelse om att man ska följa lagarna utgör inslag i de sociala
band som förebygger kriminellt beteende (Hirschi, 1969; Kornhauser, 1978).
Inom kontrollteorin anses familjen och skolan utgöra viktiga enheter i ett barns
sociala utveckling och dessa enheter bör därför vara i fokus för preventiva interventioner (Hawkins & Weis, 1985).
Teorin om social kontroll går ut på att ju högre grad av social kontroll det
finns i samhället och kring en individ desto större risk att ett antisocialt beteende
leder till negativa konsekvenser. Sociala band till andra individer och grupper
minskar villigheten att begå antisociala handlingar.
Social inlärningsteori bidrar till SDM med att olika former av beteenden lärs
in i interaktion med andra individer (i likhet med Differential Association Theory)
men med tillägget att beteenden, såsom socioemotionella och kognitiva färdigheter, styrs av förstärkning och bestraffning (Brown, et al., 2005).
Banduras sociala inlärningsteori (Bandura, 1977b; Bandura & Walters, 1969)
baseras på behavioristisk och kognitiv psykologi. Teorin betonar betydelsen av
observation och modellering. Enligt denna teori lärs beteenden in genom
antingen direkt inlärning eller modellinlärning. Inlärningen styrs av förstärkning
och bestraffning enligt behavioristiska principer men styrs också av förväntningar
(Bandura, 1977a). En individ lär sig färdigheter genom att observera andra
individer som utför beteenden (som belönas och bestraffas) och ifall de observerade beteendena leder till förstärkning imiterar individen eventuellt dessa
beteenden. Detta kallas vikariell förstärkning.
Inom den sociala inlärningsteorin betonar man snarare uppfattningen av
förstärkning än den faktiska förstärkningen (Bandura, 1977a). Individer styrs
sålunda inte endast av förstärkning från omgivningen. Enligt Bandura kan en
person förstärka sina egna beteenden i brist på förstärkning från omgivningen.
Inom social inlärningsteori finns det ingen enkelriktad kausalitet från situation
till individ. Teorin gör istället gällande att situationen påverkar individen och att
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individen påverkar situationen. Detta innebär att personen, beteendet och
situationen interagerar med varandra (Bandura, 1978).
Andra forskare har före Catalano och Hawkins varit inne på att förena teorin
om social kontroll, social inlärningsteori och DAT. Se exempelvis Pearson och
Weiner (1985) som åstadkommit ett försök till integrering av dessa teorier och
Skinners teori. Deras försök att integrera teorierna hamnar dock i för hög grad
inom det kriminologiska fältet för att komma ifråga i denna avhandling.

Syftet med SDM
Syftet med SDM är att förklara och predicera debuten, upptrappningen, vidmakthållandet, nedtrappningen och upphörandet av antisociala beteenden.
Teorin ägnar sig åt beteenden som har det gemensamt att de är normbrytande,
de befinner sig utanför det som kan kallas en normativ konsensus. För att
förstå och predicera antisocialt beteende behövs förståelse för att både prosocialt
beteende och antisocialt beteende utvecklas i ett socialt sammanhang. Genom
att ha detta som utgångspunkt kan hypoteser skapas; hypoteser om faktorer och
processer som förklarar både beteenden som normativt är godtagbara och sådana som inte är godtagbara. Detta leder till att testbara prediktioner om utvecklingen av prosociala och antisociala beteenden kan formuleras (Catalano &
Hawkins, 1996).

Två grundantaganden i SDM
Ett första antagande i SDM är att människor söker största möjliga tillfredsställelse och att människors beteende styrs av den förväntade tillfredsställelsen.
Tanken att människor styrs av kort- och långsiktig förstärkning baseras på inlärningsteori (Skinner, 1993) och social inlärningsteori (Bandura, 1977b;
Bandura & Walters, 1969). Uppfattningen om vilka beteenden som kommer att
förstärkas begränsas av en individs förmåga, möjlighet och tidigare erfarenheter
av att agera i egenintresse. Agerandet i egenintresse förekommer både i prosociala
och antisociala sammanhang.
Ett andra antagande består av att det finns en normativ konsensus. Detta innebär att alla känner till samhällets spelregler vilket gör att det blir lättare att
leva tillsammans. Samtidigt betyder denna normativa konsensus inte att man
kan förebygga eller utesluta konflikter. Inom SDM finns det utrymme både för
samtycke om samhällets grundläggande normer och för variation i styrkan
avseende hur mycket olika individer är övertygade om att man skall följa dessa
grundläggande normer.

Fyra stadier i den sociala utvecklingen
Inom SDM menas att de mest betydande enheterna i ett barns sociala utveckling
är familjen, kamraterna, skolan och samhället. Gränsen mellan dessa enheter
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kan ibland vara svår att dra och enheterna kan påverka varandra. Enheterna
påverkar barnets beteende i fyra på varandra följande stadier. Omformulerat till
de förhållanden som gäller i den svenska skolan utgörs de fyra stadierna av
förskoletiden, grundskolans tidigare år (inkl. förskoleklass), grundskolans senare
år och gymnasietiden. Barnen som ingår i studierna i föreliggande avhandling är
mellan sex och tretton år. Stadiet som berör grundskolans tidigare år är därför
det mest intressanta.
Positiv social utveckling uppstår när barnet inom respektive stadium får
möjlighet att ägna sig åt prosociala aktiviteter, när de utvecklar de färdigheter
som behövs för att bli engagerad i prosociala aktiviteter och när omgivningen,
som barnet interagerar med, förstärker ett prosocialt beteende (Hawkins &
Weis, 1985).
Tre faktorer utgör förutsättningar för utvecklingen under stadiet: hemmets
och skolans förmåga att fostra barnet, barnets position i den sociala strukturen
och barnets individuella förutsättningar. Dessa tre faktorer påverkar de fyra
grundprocesserna för social utveckling (möjligheterna till engagemang, grad av
engagemang, förmåga att delta i prosociala och antisociala aktiviteter och
förstärkning av prosociala och antisociala aktiviteter).
Enligt teorin följer en prosocial utvecklingsväg och en antisocial utvecklingsväg samma processer och principer. De tre faktorerna skapar förutsättningar
för en prosocial eller en antisocial utvecklingsväg och de fyra grundprocesserna
påverkar sannolikheten för att barnet skall fortsätta längs den inslagna vägen.
Längs de två utvecklingsvägarna finns möjlighet att knyta sociala band som kan
ha både främjande och hämmande effekter (Catalano & Hawkins, 1996). Eftersom förutsättningarna för barnets sociala utveckling kan variera under olika
stadier kan barnet sålunda byta väg under uppväxten, från antisocial väg till
prosocial väg och tvärtom.

Sociala band
Hawkins och Weis (1985) menar att utvecklandet av sociala band börjar i
familjen. När barnet upplever att det har möjlighet till socialt engagemang i
familjen, har de färdigheter som krävs och får förstärkning för sina beteenden
utvecklas barnets anknytning till familjen och tilltron till familjen. Om möjlighet,
färdigheter eller förstärkning saknas i familjen kommer troligtvis det sociala
bandet att bli svagare eller inte utvecklas. Utvecklingen av sociala band till skolan
förutsätter att barnet har utvecklat sociala band till familjen. Om detta är uppfyllt
följer utvecklingen av sociala band till skolan samma principer som utvecklingen
av sociala band till familjen. Möjlighet till socialt engagemang, förekomsten av
adekvata färdigheter och förstärkning för uppvisade beteenden kommer att leda
till utvecklandet av sociala band. Samma principer gäller för utvecklandet av
sociala band till kamrater. Denna utveckling följer samma principer oavsett om
det är utvecklandet av sociala band till prosociala eller antisociala kamrater.
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Hawkins och Weis betonar att starka sociala band till familj och skola inte på
något sätt förhindrar utvecklandet av sociala band till kamrater, så länge det inte
uppstår en konflikt om vilka beteenden som anses lämpliga. De menar däremot
att bildandet av sociala band till familj och skola minskar sannolikheten för
bildandet av sociala band till antisociala kamrater eftersom de beteenden som
förstärks av familj och skola är inkompatibla med de beteenden som förstärks
av antisociala kamrater. Om bildandet av sociala band till familj eller skola har
störts på något sätt, genom brist på möjlighet till socialt engagemang, brist på
adekvata färdigheter hos barnet eller brist på förstärkning för prosociala beteenden från familj eller skola, ökar sannolikheten för att barnet skall påverkas av
negativt inflytande från kamrater.

Fyra grundprocesser för social utveckling
Catalano och Hawkins (1996) visar att det finns fyra utvecklingsstadier för socialisering som påverkar sannolikheten för att ett barn följer den prosociala eller
antisociala vägen. De fyra grundprocesserna för socialisering är följande:
1.
2.
3.
4.

möjligheten till engagemang i prosociala eller antisociala aktiviteter
intensitet i engagemang i prosociala eller antisociala aktiviteter
färdigheter att delta i prosociala eller antisociala aktiviteter
förstärkning av prosociala eller antisociala aktiviteter (Andershed &
Andershed, 2005, s. 63 f).

Först och främst påverkar individens möjlighet till engagemang i prosociala eller
normbrytande aktiviteter sannolikheten för en prosocial eller normbrytande
utvecklingsväg (Catalano & Hawkins, 1996). Denna möjlighet anses vara en
nödvändig, men inte tillräcklig, faktor för barnet när det gäller att knyta sociala
band (Hawkins & Weis, 1985). Barnets möjligheter till engagemang påverkas av
faktorer inom familjen och samhället. Desorganisation inom familj eller samhälle
i form av missbruk, arbetslöshet och kriminalitet minskar barnets möjlighet att
delta i prosociala aktiviteter. Istället ökar sannolikheten att barnet följer utvecklingsvägen mot ett normbrytande liv (Catalano & Hawkins, 1996).
Vidare påverkar intensiteten i individens engagemang i prosociala eller normbrytande aktiviteter sannolikheten för respektive utvecklingsväg. Ett barns engagemang påverkas exempelvis av inflytande från kamrater. Ett barn som umgås
med, och lyckas knyta sociala band till, kamrater som följer samhällets normer
har goda möjligheter att utveckla ett prosocialt engagemang. Ett barn som
däremot umgås med kamrater som är normbrytande kan utveckla sociala band
till dessa vilket leder till att normbrytande beteenden utvecklas och vidmakthålls (Catalano & Hawkins, 1996).
Dessutom påverkar en individs egenskaper dess förmåga att delta i prosociala eller antisociala aktiviteter. Barn som har inlärningssvårigheter och uppvisar
aggressivt beteende samt visar prov på svårigheter med temperamentet har ofta
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svårare att knyta kontakt med prosociala barn, något som ökar risken för att
barnen ska utveckla ett normbrytande beteende (Catalano & Hawkins, 1996).
Antagandet att individuella egenskaper, exempelvis ett barns uppfattning om
den egna förmågan att utföra ett visst beteende, baseras på social inlärningsteori, utvecklad av Bandura (1977a, 1977b, 1997; Bandura & Walters, 1969).
Slutligen påverkar graden av förstärkning för prosociala eller normbrytande
beteenden sannolikheten för en prosocial eller normbrytande utvecklingsväg.
Ett barn som får förstärkning från sin omgivning vid uppvisande av prosociala
beteenden kommer att uppvisa detta beteende oftare i framtiden och de prosociala beteendena kommer att utvecklas och vidmakthållas. Ett barn som får
förstärkning för normbrytande beteende kommer att riskera att utveckla och
hålla fast vid ett normbrytande beteende (Catalano & Hawkins, 1996). I enlighet
med Banduras sociala inlärningsteori behöver denna förstärkning inte nödvändigtvis komma från någon annan person, det kan räcka att individen själv
upplever att beteendet blir förstärkt (Bandura, 1977b).
När ett barn väl har knutit ett starkt socialt band till en annan social enhet
(familj, kamrater etc.) så kan det sociala bandet få kraft att påverka barnets
beteende oberoende av de fyra grundläggande processerna. Detta sker genom
det sociala bandets kontroll av beteendet och kan resultera i att en individ
avstår från att utföra prosociala eller antisociala handlingar beroende på en fast
övertygelse om att individen vill följa normerna i sin sociala grupp. Individens
prosociala eller antisociala beteende styrs av de dominerande beteenden, värderingar och normer som finns bland dem som individen har en stark anknytning
till (Catalano & Hawkins, 1996).

Övergången mellan olika stadier skapar nya möjligheter
Skillnaden mellan grundskolans tidigare år och senare år avgörs i första hand av
hur grupptillhörigheten och lärarsituationen ser ut. Stadiet som kallas grundskolans tidigare år präglas av relativ trygghet med samma klasskamrater och en
eller ett fåtal lärare. Ålders- och skolårsrelaterade förändringar som leder till att
barnen får fler lärare och kanske variation avseende klasskamrater (eller att ett
barn ingår i fler grupper än tidigare) leder barnen in i det tredje stadiet: grundskolans senare år.
Övergången från ett stadium till ett annat leder till förändring i balansen
mellan hur familjen, kamraterna och skolan påverkar ett barn (Catalano &
Hawkins, 1996). Denna skillnad i balans möjliggör umgänge med nya individer
och grupper vilket skapar nya möjligheter till att utvecklas i prosocial eller antisocial riktning. I den nya miljön förändras förutsättningarna för de fyra grundprocesserna: möjligheterna till engagemang, grad av engagemang, förmåga att
delta i prosociala och antisociala aktiviteter och förstärkning av prosociala och
antisociala aktiviteter (Catalano & Hawkins, 1996).
Inflytande från föräldrar betyder mindre än kamratinflytande under ungdomstiden. Samtidigt betyder, redan när barnen är runt tio år, bristfällig uppfostran
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och bristande tillsyn från föräldrar att risken för umgänge med antisociala
kamrater ökar (Dishion, Patterson, Stoolmiller, & Skinner, 1991). Detta antyder
att god tillsyn och uppfostran från föräldrar minskar sannolikheten för att
barnet ska hamna i ett kamratumgänge där antisociala beteenden förstärks
(Catalano & Hawkins, 1996).

Tre vägar till antisocial utveckling
Empirin på området visar tydligt att en mängd psykologiska, biologiska och
sociala faktorer på olika nivåer, i olika sociala sammanhang, bidrar till att predicera prosociala och normbrytande beteenden. De olika sammanhangen består
av familjen, kamraterna, skolan och samhället (Brounstein, Zweig, & Gardner,
2001; Catalano & Hawkins, 1996).
Föreställningen om en normativ konsensus i samhället implicerar att individer
vanligtvis väljer prosociala beteenden framför antisociala beteenden. Den
prosociala utvecklingsvägen förhindrar en antisocial utveckling genom att stärka
banden mellan en individ och andra personer med prosociala värderingar.
Samtidigt kan sociala band till sammanhang som omfattar antisociala värderingar och normer bidra till att en antisocial utveckling utgör ett rimligt alternativ till
en prosocial utveckling. Antisociala beteenden kan utvecklas på tre sätt:
1. När den prosociala utvecklingen avbryts på grund av att en individ förnekas
möjligheten att delta i ett prosocialt liv eller när individen inte har den adekvata
förmågan att delta i ett prosocialt liv. Vidare kan bristen på förstärkning från
omgivningen göra att en individ hamnar på den antisociala utvecklingsvägen.
När anknytningen till ett prosocialt sammanhang minskar, minskar också
individens övertygelse om att den prosociala utvecklingsvägen är den rätta.
2. När en individ inser att den antisociala utvecklingsvägen ger mer förstärkning
i förhållande till de kostnader de antisociala beteendena innebär. De antisociala beteendena ger sålunda mer vinst än de prosociala beteendena i förhållande till vad de kostar att utföra.
3. När en individ knyter sociala band till en familj, en skolkultur, kamrater
eller ett samhälle som värderar antisociala beteenden högt (Catalano &
Hawkins, 1996).
Anknytning till personer med antisociala värderingar och engagemang i antisociala aktiviteter antas kunna leda till att en individ internaliserar normer som
favoriserar antisociala beteenden. Det är inte anknytningen i sig som påverkar
prosociala eller antisociala beteenden utan snarare de normer, värderingar och
tankar som personerna man anknyter till har. Dessa normer, värderingar och
tankar ökar eller minskar normbrytande beteende (Catalano & Hawkins, 1996).
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KAPITEL 4

Prevention i skolan

Att arbeta med elever som uppvisar beteendeproblem som är väl förankrade i
elevernas beteenderepertoar är svårt. Det är betydligt enklare att förekomma
svårigheterna genom att ingripa innan svårigheterna har uppvisats eller blivit
alltför omfattande. Detta kallas prevention (Kauffman & Landrum, 2006).
Målet för preventivt arbete är att ”styra bort unga människor från livsvägar som
kan leda till framtida anpassningssvårigheter” (Ferrer-Wreder, et al., 2005, s.
22).
Det finns tre nivåer för preventiv arbete. Universell prevention är insatser som
riktar sig till en grupp, exempelvis samtliga elever på en skola eller i en klass.
Selektiv prevention riktas till individer eller grupper som bedöms vara utsatta för
risk för antisocial utveckling. Först på den högsta nivån av preventivt arbete,
indikerad prevention, skiljer man ut enskilda individer. De individer som väljs ut
för intervention på nivån för indikerad prevention är individer som uppvisar
små men noterbara tecken på att de kan hamna i svårigheter senare i livet
(Ferrer-Wreder, et al., 2005, s. 7 f.).
Fördelen med universell prevention är att den är relativt billig per person
(Ferrer-Wreder, et al., 2005, s. 8). Universell prevention kräver heller inte någon
större ansträngning från skolpersonalen. Ytterligare en fördel med universell
prevention är att barn med behov av särskilda insatser inte behöver skiljas ut
från resten av barngruppen (Landrum & Kauffman, 2006). Nackdelarna med
selektiv och indikerad prevention är att individer eller grupper av individer väljs
ut för någon form av intervention. Fördelen med selektiv och indikerad prevention är att dessa insatser är mer kraftfulla och ger bättre effekter på uppvisade
uppförandeproblem.
Kauffman (1999, 2005b) tar upp ett antal skäl till varför preventivt arbete
mött hinder i den amerikanska skolan. Ett hinder mot preventivt arbete i skolan,
och ett hinder mot tidiga insatser, är skolans förhållningssätt till insatser. Han
hävdar att insatserna skulle kunna bli mer effektiva ifall skolan anammade det
medicinska förhållningssättet och ingrep när svårigheterna fortfarande var i
begynnelsestadiet (2005b).
Walker, Nishioka, Zeller, Severson och Feil (2000) menar att skolan, genom
att hindra preventiva insatser för exempelvis uppförandeproblem i skolan,
bidrar till att öka sannolikheten för att de elever som skulle kunna vara hjälpta
av preventiva interventioner i skolan hoppar av skolan.
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Prevention av uppförandeproblem
Conduct Problems Prevention Research Group (1999) visade i en studie av 891
individer att barn i tidigaste skolåren med bristande koncentrationsförmåga och
störande och bråkigt beteende löpte ökad risk för att misslyckas med inlärningen
och att bli bortvalda av sina prosociala kamrater. Dessa faktorer ökade i sin
tur sannolikheten för att barnen skulle komma att söka sig till normbrytande
kamrater som kunde leda barnen in i allvarligare former av antisociala aktiviteter,
exempelvis kriminalitet. Barn med störande och bråkigt beteende som samtidigt
hade problem med koncentrationsförmågan var dessutom överrepresenterade
när det gäller psykisk ohälsa samt drog- och alkoholmissbruk (Kazdin, 1998;
Kupersmidt, Coie, & Dodge, 1990; Newcomb, Bukowski, & Pattee, 1993).
Det finns således, ur preventivt perspektiv, stora fördelar med att minska
uppförandeproblem hos dessa barn då de löper ökad risk för att hamna i psykisk ohälsa, kriminalitet och olika typer av missbruk.
Historiskt har det funnits två förfaringssätt när det gäller normbrytande
beteende: prevention och kontroll (Hawkins & Weis, 1985). Skillnaden mellan
de två är att prevention utgörs av insatser innan ett normbrytande beteende
utförts och kontroll handlar om en reaktion efter att det normbrytande beteendet
utförts (Lejins, 1967). Fördelen med kontroll är att man med större säkerhet
kan säga vilka individer som behöver insatser. Avigsidan är att det normbrytande
beteendet redan är begånget. Fördelen med prevention är att man kan förebygga att individer hamnar i svårigheter, något som är positivt för individen,
dess närmaste omgivning, eventuella brottsoffer och samhället. Vinsterna är
både mänskliga och ekonomiska. Nackdelen med prevention är att man inte
med säkerhet vet vilka individer som behöver insatser. Problematiken innefattar
både överinkludering och underinkludering i olika preventiva insatser.

Preventiva insatser i skolan
Det är relevant att ställa frågan varför preventiva insatser skall genomföras i
skolan. Det finns ett flertal skäl för detta. För det första går samtliga barn (i skolåldern) i någon form av skola. I skolan finns sålunda möjlighet att nå de barn
som är i behov av hjälp och stöd. För det andra är det inte ovanligt att barn
som är utsatta för risken att utveckla antisociala beteenden utgör problem för
lärarna i skolan, och i en del fall problem även för kamraterna. Personalen i
skolan bör alltså ha kunskap om hur de kan hantera dessa problem och stöd att
genomföra detta arbete. Det finns ett flertal sätt att arbeta med uppförandeproblem hos barn. Eftersom insatser som baseras på behavioristisk grund har
visat konsistent god effekt på uppförandeproblem och aggressivitet hos barn
(Erchul & Schulte, 1996; Gottfredson, Wilson, & Skroban Najaka, 2006; Lipsey
& Wilson, 1998; Reddy, Barboza-Whitehead, Files, & Rubel, 2000; Wilson, et
al., 2003) utvärderas i föreliggande avhandling ett program som baseras på
behavioristisk teori.
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Vikten av tidiga interventioner
Även om tidiga uppförandeproblem har visat sig kunna predicera allvarliga
svårigheter avseende skolprestationer, psykisk hälsa och sociala relationer så har
tidiga interventioner visat sig effektivt kunna minska uppförandeproblem
(Robinson & Ricord Griesemer, 2006). En tumregel tycks vara att ju tidigare
interventioner implementeras desto mer effektivt fungerar de. Socialstyrelsen
(2010, s. 26) menar att insatserna blir mer effektiva och att arbetet med uppförandeproblem blir lättare om uppförandeproblemen uppmärksammas och
åtgärdas tidigt.
Walker, Ramsey och Gresham (2003-2004) ger uttryck åt sin förundran över
att tidiga interventioner inte är vanligare med tanke på det otvetydiga samband
som finns mellan uppförandeproblem i tidig skolålder och vuxenkriminalitet
och asocialitet. Det vanligaste är att interventionerna sätts in när barnen är
femton år (Walker, et al., 2000), då uppförandeproblemen hos barnet i värsta
fall redan har lett till diverse svårigheter, exempelvis tidig alkoholdebut, umgänge
med kamrater som bryter mot samhällets normer etc.
Webster-Stratton (1993) finner vidare att barn som sedan tidig skolålder
uppvisat uppförandeproblem exempelvis löper större risk för senare kriminalitet
jämfört med barn vars störande beteende debuterar i tonåren. Det finns sålunda
starka skäl för att intervenera tidigt, åtminstone för att skjuta upp debutåldern
till tonåren. Hon föreslår insatser som visar föräldrar och lärare hur de ska lära
stökiga barn att uppföra sig lämpligt innan deras uppförandeproblem resulterar
i att de blir bortvalda av sina kamrater, får dåligt rykte och problem med skolprestationerna.
Shelton et al. (2000) genomförde en uppföljningsmätning två år efter en
avslutad intervention. I studien ingick knappt 150 barn som uppvisade uppförandeproblem i förskolan. Uppföljningsmätningen visade att barnens uppvisade uppförandeproblem (som hade minskat under interventionen) i stort sett
hade återgått till samma nivå som innan interventionen. Shelton, et al. menar att
det är viktigt med tidiga interventioner men pekar på vikten av att hem och
skola måste arbeta med uppförandeproblem på längre sikt, inte bara i form av
kortsiktiga insatser.

Kombinerade insatser i hem och skola
Reid, et al. (2007) visade i en studie att kombinerade insatser i hem och skola
minskar uppförandeproblem i hemmet i högre grad än endast insatser i skolan. I
samma studie visar det sig att parallella insatser i hem och skola inte är mer effektiva än insatser endast i skolan.
Tremblay, Pagani-Kurtz, Masse, Vitaro och Pihl (1995) genomförde en
randomiserad studie av de långsiktiga effekterna av kombinerade insatser i hem
och skola (jämfört med kontrollgrupp). Det visade sig i studien att de pojkar
som fått ta del av insatserna i lägre grad placerades i liten grupp. Pojkarna
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rapporterades också begå färre kriminella handlingar än de pojkar som ingick i
kontrollgruppen.
Sammantaget finns det i viss utsträckning forskning som visar att kombinerade insatser i hem och skola påverkar uppvisade uppförandeproblem. Resultaten avseende generalisering av effekterna mellan hem och skola är dock tveksamma, se exempelvis Reid, et al. (2007).

Samarbete mellan hem och skola
Föräldrar och skolan har ett gemensamt intresse i att stödja barnens utveckling
samt att förstå de processer som underlättar och underminerar utvecklingsprocessen (Masten & Coatsworth, 1998). Skolans samarbete med föräldrarna är
helt avgörande för att lyckas med metoder när skolan och föräldrarna försöker
avhjälpa uppförandeproblem (Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 2007). Liden
(1997) menar att den uppmuntran och stöd föräldrar ger till sina barn är mycket
viktig för barnens skolgång.
Lärare har ibland erfarenheten att föräldrar till barn som uppvisar uppförandeproblem inte vill eller inte kan samarbeta med skolan. Det har dock visat sig att
dessa föräldrar kan bidra i barnets skolgång bara de får vägledning (Nordahl,
Sørlie, Tveit, & Manger, 2003).
Ayllon, Garber och Pisor (1975) menar att betydelsen av samarbete mellan
skola och hem inte nog kan betonas. Elevernas hem utgör en stark påverkansfaktor i arbetet med att minska ett störande beteende i skolan (Hawkins &
Weis, 1985). Det skola- och hembaserade motivationsprogrammet i Ayllon, et
als. (1975) studie designades för att undersöka möjligheterna för att skapa
ytterligare en källa till förstärkning och uppmuntran. Eleverna fick ta hem en
”Good Behavior”-lapp de dagar som de uppförde sig i enlighet med kriterierna
för ett gott uppförande. Ayllon, et al. (1975) studerade motivationssystem i
skolan för 23 elever i skolår tre och kom fram till att det är bra att lägga konsekvenserna för skolbeteendet i hemmet. Barnens dagliga klassrumsbeteende
rapporterades hem och positiva och negativa konsekvenser (förstärkning
respektive bestraffning) gavs av föräldrarna. De störande beteendena gick ner
från 90 procent till 0 procent under interventionen. Författarna menade också
att detta gav en god kontakt mellan skolan och hemmet och att föräldrarna fick
en bra inblick i vad som hände i klassrummet. Dessutom fanns det större
tillgång till förstärkning i hemmet och programmet kunde förbättra relationen
mellan barn och föräldrar (Abramowitz & O'Leary, 1991). Ayllon, et al. (1975)
påpekar vikten av att utveckla instruktionsmaterial till föräldrar vars utbildningsbakgrund varierar kraftigt. Studien visar dock att föräldrar trots tämligen
lite träning kan ge sina barn effektiv och konsekvent respons på deras skolbeteende. Resultaten från Ayllon, et al. visar att ett skol- och hembaserat motivationsprogram kan vara mycket effektivt i arbetet med att reducera ett störande
beteende och vidmakthålla ett önskvärt uppförande.
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Beteendeorienterad konsultation och intervention
Beteendeorienterad konsultation är en översättning av det engelska begreppet
”Behavioral Consultation”. Inom ramen för detta begrepp ingår en rad olika
insatser som vanligtvis handlar om att läraren tillämpar olika strategier i bemötandet av eleverna. Dessa strategier bygger på inlärningsteoretiska metoder såsom förstärkning, utsläckning och modellering. Beteendeorienterad konsultation följer fyra steg: problem-identifiering, problemanalys, implementering
och utvärdering (Watson & Robinson, 1996). Inom beteendeorienterad konsultation studeras observerbara beteenden som ett mått på konsultationens eventuella framgång (Erchul & Conoley, 1991). Krumboltz och Thoresen (1969, s. 4)
menar att beteendeorienterad konsultation kan betraktas som självkorrigerande
eftersom uteblivna effekter på beteendet är en indikation på att beteendekonsultationen inte fungerar.
Erchul och Schulte (1996) menar att beteendeorienterad konsultation är den
metod som har mest empiriskt stöd av alla former av skolkonsultation. Metoden
att arbeta med konsulter som handleder skolpersonal har många fördelar.
Ajchenbaum och Reynolds (1981) framhåller bland annat fördelen att konsulten
hinner hantera fler elevärenden eftersom läraren gör en stor del av arbetet. En
annan fördel är att läraren får kunskap i konsultationerna som hon eller han
sedan kan generalisera och använda i liknande situationer i framtiden.
Allen och Forman (1984) genomförde en översikt av sjutton studier där de
specifika procedurerna för att träna lärare i beteendeorienterad konsultation
hade studerats (se även Medway, 1979). De fann stöd för användandet av rollspel och rollspel i kombination med modellering, feedback och förstärkning.
För att få maximal effektivitet i den beteendeorienterade konsultationen och
beteendeprogrammet skulle klassrumsarbetet skötas av en person som hade
kontroll över händelserna i klassrummet. I skolsituationerna var det vanligast att
läraren administrerade programmet, med utbildning, stöd och konsultation från
en expert på beteendeträning.
Reddy, et al. (2000) genomförde likaså en metastudie. Deras metastudie innefattade 35 studier av beteendeorienterad konsultation publicerade mellan 1986
och 1997. Undersökningens totala sampel uppgick till 3 123 barn och ungdomar
(96 procent av barnen var mellan fem och tolv år). Forskarna fann att beteendeorienterad konsultation skapade stora positiva effekter, i synnerhet bland de
barn och ungdomar som hade ett utagerande uppförandeproblem och problem
med skolprestationerna.
Landrum och Kauffman (2006) menar att det finns ett starkt forskningsstöd
för beteendeorienterade interventioner i skolan och att beteendeanalys utgör
ett värdefullt verktyg för lärare i arbetet med barns beteende. Det finns sålunda
goda skäl att välja beteendeorienterad konsultation som metod när insatser
avsedda att påverka uppförandeproblem skall implementeras. I nästa kapitel
redovisas den behavioristiska teorin och dess centrala begrepp.
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Vikten av noggrannhet i implementering
Implementering handlar om vad ett program innehåller när det ges i en specifik
situation (Durlak & DuPre, 2008). Dane och Schneider (1998) menar att det
finns ett flertal aspekter av implementering. Först och främst finns programtrohet
som handlar om i vilken utsträckning det implementerade programmet motsvarar
det ursprungliga programmet. Vidare finns dos som handlar om i vilken grad det
ursprungliga programmet implementeras. Slutligen, menar Dane och Schneider,
utgör kvalitet en aspekt som handlar om hur väl programmets komponenter
implementeras.
Durlak och DuPre (2008) menar att det finns ytterligare aspekter. De
framhåller bland annat vikten av att ha kontroll över de insatser som sker i
kontrollgruppen eftersom kontrollgruppen i studier i skolan nästan alltid tar
del av någon form av insats, trots att det inte alltid är meningen. Det finns
ytterligare aspekter av implementering men aspekterna ovan är de mest relevanta för denna avhandling.
I en översikt av över 500 studier visades att implementeringsgraden påverkade
resultatet. Ju noggrannare ett program implementerades desto bättre resultat i
studierna (Durlak & DuPre, 2008). Durlak och DuPre menar att insamling av
data över implementering är en nödvändig aspekt av programutvärdering.
Samtidigt visar studier av exempelvis Dusenbury, Brannigan, Falco och Hansen
(2003) och Domitrovich och Greenberg (2000) att endast en liten minoritet av
studierna där program utvärderas innehåller information om implementering.
Wilson och Lipsey (2007) och Wilson, et al. (2003) visar att välimplementerade
program får bättre effekt än program som implementeras mindre noggrant. Av
Derzon, Sale, Springer och Brounstein (2005) framgår att välimplementerade
program har två till tre gånger större effekt än mindre välimplementerade
program och i extrema fall upp till tolv gånger större effekt.
Det är därför viktigt att implementeringen av programmen i avhandlingens
studier sker på ett omsorgsfullt sätt. Lärare och föräldrar bör få de insatser som
ingår i interventionen i rätt ordning och dos i enlighet med programmets manual.
Det är likaledes viktigt att, under studiernas gång, utvärdera om detta har skett.
Detta görs genom så kallad integritetskontroll där lärare och föräldrar får svara
på frågor om vilka moment i programmen de har använt sig av, i vilken utsträckning och när de har gjort det.
Durlak och DuPre (2008) menar att en perfekt implementering inte går att
åstadkomma och att det är ovanligt med studier som redovisar en högre implementeringsgrad än 80 procent. De hänvisar till andra forskare (exempelvis
Botvin, Baker, Dusenbury, Tortu och Botvin, 1990) som använder en implementeringsgrad på 60 procent som ett tröskelvärde. Implementering av mer än
60 procent av programmets innehåll anses vara godtagbart.
Conduct Problems Prevention Research Group (2002) menar dock att effekten av program i mindre grad beror på hur väl lärare (och detsamma gäller
troligen också föräldrar) följer manualer och instruktioner från handledare och i
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högre grad på hur väl lärare (och föräldrar) lyckas förstå programmets grundprinciper och lyckas införliva dem i sin egen lärarstil eller uppfostringsstil i
hemmet. Detta kan kopplas till det Durlak och DuPre (2008) kallar programmets
anpassningsförmåga. Begreppet syftar på möjligheten att anpassa programmet
till användarnas behov, normer och preferenser. I vissa fall leder denna anpassning till att effekten i programmet förbättras och i andra fall till att effekten
försvagas. En lyckad anpassning kännetecknas av att programmets kärnkomponenter anpassas till verksamheten. En mindre lyckad anpassning innebär att
kärnkomponenterna tappas bort i strävan att anpassa programmet till verksamheten.
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KAPITEL 5

Behaviorism

Mer eller mindre framgångsrika försök att modifiera elevers beteende i skolan
har förmodligen förekommit lika länge skolan funnits. Redan under 1900-talets
början uppmärksammades det faktum att en del lärare i skolan använde sig av
överdriven och orättmätig bestraffning av elevers beteende. Försök gjordes
därför att systematiskt använda principer för att fostra elever till goda samhällsmedborgare utan att fokusera på bestraffning. Under mitten av 1900-talet
hopades studier där förstärkning och bestraffning i klassrummet studerades
(Brophy, 2006). Under 1960-talet utvecklas tillämpningen av beteendemodifiering
i skolan, se exempelvis Skinner (1968/2008) eller Kounin och Gump (1961).
De sistnämnda fann i en studie att elever som hade lärare med en benägenhet
att bestraffa oönskade beteenden i skolan var mindre intresserade av lärande
och de värderingar skolan försökte förmedla.
Under de senaste 50 åren har beteendemodifiering i skolan utvecklats vidare
till att omfatta exempelvis teckenekonomier, förstärkning av beteenden som är
inkompatibla med oönskade beteenden och ignorering av oönskade beteenden
(Brophy, 2006). Stage och Quiroz (1997) uppger att systematiskt användande av
uppmärksamhet från lärare började utvärderas i slutet av 1960-talet, se exempelvis
studierna av Madsen, Becker och Thomas (1968) och Becker, Madsen, Arnold
och Thomas (1967). Enligt Stage och Quiroz (1997) upptäcktes tämligen omgående att endast uppmärksamhet från läraren var otillräcklig för att minska
uppförandeproblem i klassrummet. Ett resultat av detta var att studier genomfördes där läraruppmärksamhet utvärderades i kombination med teckenekonomier, se exempelvis O'Leary, Becker, Evans och Saudargas (1969) eller
O'Leary och Becker (1967).
Forskningen på beteendemodifikation har de senaste decennierna i hög grad
förändrats. Bland annat har mer fokus lagts vid specifika beteendens kontextuella aspekter (Landrum & Kauffman, 2006). Forskare inom beteendeanalys
har kunnat se att beteenden i stor utsträckning påverkas av miljön där beteendet
utförs och av individens personliga erfarenheter. Resultatet av detta är ökade
ansträngningar för att påverka situationen där individerna uppvisar uppförandeproblem för att förebygga uppkomsten av dessa. Att de beteenden som uppvisas samtidigt kan analyseras enligt behavioristiska principer har gjort att
beteendemodifikation i högre grad blivit begripligt bland lärare och användbart i
skolan (Walker, Ramsey, & Gresham, 2004).
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Landrum och Kauffman (2006) menar att den mest lovande utvecklingen av
beteendeanalys under slutet av förra seklet och början av innevarande sekel är
den ökade betoningen på prevention och tidig intervention, baserad på forskning
om program och principer på behavioristisk grund.
I ett försök att minska förekomsten av bestraffning i skolan och för att i
förlängningen skapa goda förutsättningar för lärande och förmedling av värden
skapades Skol-Komet. Skol-Komet och Föräldra-Komet baseras på Skinners
inlärningsteori som är ett uttryck för den behavioristiska teorin. I detta kapitel
redogörs för den filosofiska och teoretiska grunden för Skol-Komet, KortKomet och Föräldra-Komet.

Behaviorismen i skolan
Inom behaviorismen fokuserar man på individers beteenden och vid behov
försöker man påverka dessa genom så kallad beteendemodifikation. Ogden
(2003, s. 118 f.) menar att ”beteendemodifikation kan sammanfattas i följande
punkter.
Orsakerna till problemen ligger inte hos eleven, utan är en funktion av
interaktionen mellan eleven och miljön.
Problemen beror inte på patologiska förhållanden eller sjukdom, utan är
ett uttryck för felinlärning.
Det som definieras som oönskat beteende kan korrigeras genom att man
ändrar (modifierar) beteendets konsekvenser.
Åtgärderna är primärt riktade mot förändring av observerbart beteende.”

De beteenden som är aktuella för beteendemodifikation är beteenden som
hindrar eleven som uppvisar uppförandeproblem, eller elever i dess omgivning,
att uppnå skolans kunskapsmål och fostransmål. Syftet med beteendemodifikation är inte att individen skall bli auktoritetsberoende utan snarare att eleven
skall utveckla självständighet och kunna kontrollera sitt beteende (Ogden, 2003,
s. 112, 120).
Effekten av beteendemodifikation i arbetet med uppförandeproblem i skolan
är väldokumenterad och forskningsbasen för beteendemodifikation har breddats
(Ogden, 2003, s. 111).

Behavioristiska begrepp
I texten som behandlar Skol-Komet och Föräldra-Komet finns ett antal behavioristiska begrepp som inte med nödvändighet är kända av forskare och lärare
inom de didaktiska och pedagogiska fälten. Nedan följer därför en definition av
de centrala begreppen.
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Förstärkning och bestraffning är konsekvenser som följer efter ett beteende
och som påverkar sannolikheten för om beteendet skall uppvisas igen i liknande
situationer. De båda begreppen delas in i positiv och negativ förstärkning och
bestraffning. Se tabell (Miltenberger, 1997, s. 120) nedan.

Figur 1. Positiv och negativ förstärkning och bestraffning.

Exempelvis räcker ett barn upp handen för att svara på en fråga (beteende) och
konsekvensen av detta är att barnet får svara på en fråga (positiv förstärkning).
Resultatet av denna konsekvens är att sannolikheten ökar för att barnet kommer
att räcka upp handen i framtiden. För en del barn räcker förstärkningen att de
får svara på frågan för att de skall uppvisa beteendet i framtiden. Andra barn
behöver dessutom beröm från läraren för att de skall uppvisa beteendet vid
senare tillfällen. Detta har visat sig bidra till en positiv utveckling hos elever i
skolan (Hughes, Cavell, & Willson, 2001; Hughes, Luo, Kwok, & Loyd, 2008).
Förstärkning (positiv såväl som negativ) av ett beteende ökar dess frekvens,
magnitud eller duration. Både utsläckning och bestraffning minskar frekvensen,
durationen eller magnituden. Detta är gemensamt för dessa konsekvenser. Mer
utförliga förklaringar av begreppen finns nedan under respektive rubrik.

Förstärkning
Skinner (1974, s. 46 f.) definierar förstärkning som händelser som följer på ett
visst beteende (t.ex. belöning eller uppmuntran) och som ökar sannolikheten
för att beteendet skall inträffa i framtiden, under samma eller liknande omständigheter. De olika beteenden som en individ uppvisar resulterar i olika konsekvenser. Är konsekvensen gynnsam för ett visst beteende får detta beteende
hög sannolikhet och om konsekvenserna av ett visst beteende inte leder till
gynnsamma konsekvenser får det beteendet låg sannolikhet. Dessa konsekvenser
kallas förstärkare (Nordlund, 1978, s. 22).
Positiv och negativ förstärkning
Det finns två slag av förstärkning, positiv förstärkning och negativ förstärkning.
Positiv förstärkning innebär att beteendet ökar i frekvens, magnitud eller duration
eftersom beteendet leder till att man får något önskvärt, exempelvis beröm eller
ett privilegium. Negativ förstärkning innebär att beteendet förstärks eftersom
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det leder till att man slipper något aversivt, exempelvis skäll eller extrauppgifter i
skolan (Landrum & Kauffman, 2006; Skinner, 1965, s. 73). Enligt Buckley och
Cooper (1978) är positiv förstärkning det som fungerar mest effektivt men även
negativ förstärkning fungerar effektivt.
Intention eller funktion
Noterbart är att uppmärksamhet från läraren både kan fungera som positiv
förstärkning och positiv bestraffning. Det som styr ifall uppmärksamhet från
läraren utgör positiv förstärkning eller bestraffning är effekten av förstärkningen.
Om det uppmärksammade beteendet ökar i frekvens, duration eller magnitud
handlar det om positiv förstärkning. Om beteendet som uppmärksammas
minskar i duration, magnitud eller frekvens handlar det om positiv bestraffning.
Det är sålunda uppmärksamhetens funktion som bestämmer om beteendet
förstärks eller bestraffas snarare än uppmärksamhetens intention.
Beröm eller förstärkning
Förstärkning ska inte sammanblandas med beröm. Beröm innebär i vardagslag
att man uttrycker gillande. Huruvida beröm är förstärkande bestäms av effekten
av berömmet. Om beröm inte leder till att ett visst beteende ökar i frekvens,
duration eller magnitud är berömmet inte förstärkande utan endast beröm.
Ibland är beröm inte planerat att vara förstärkande och även när det är menat
att vara förstärkande kan det ha en annan funktion än den avsedda (Brophy,
1981). Walker (1979) menar att beröm är att betrakta som en relativt svag
förstärkare med undantag för eleverna i de första skolåren. Senare blir eleverna
mer kamratcentrerade och beröm från lärare minskar i betydelse. För att beröm
skall fungera förstärkande skall det tydligt kopplas till ett eller flera målbeteenden
och endast ges efter att målbeteendena uppvisats (dvs. kontingent), exempelvis en
avklarad uppgift eller efter uppvisat önskvärt beteende.
Medveten och omedveten förstärkning
Lärare och föräldrar påverkar i stor utsträckning barns beteende genom förstärkning, både medvetet och omedvetet. Omedveten påverkan kan t.ex. leda till att
oönskade beteenden förstärks och vidmakthålls. Exempelvis kan frekventa
tillsägelser från en lärare fungera som en förstärkare för en elev så att denne
fortsätter (kanske mer än tidigare) att prata och störa i klassen (Buckley &
Cooper, 1978).
Olika typer av förstärkare
Beteenden kan påverkas av materiella förstärkare, exempelvis guldstjärnor,
leksaker, klistermärken, godis etc. (Nordlund, 1978, s. 24). Barnens beteende
påverkas också av sociala förstärkare. Dessa levereras kontingent på vissa
beteenden och ökar eller minskar sannolikheten för att ett beteende ska inträffa
igen. Sociala förstärkare utgörs bland annat av ögonkontakt, nickningar, leenden,
gester och uppmuntrande ord (Reeve, 2006). Läraruppmärksamhet fungerar
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oftast som en positiv förstärkare i klassrummet (Buckley & Cooper, 1978).
Fördelen med verbal förstärkning är att den inte kostar något och att den går
snabbt att distribuera. Vidare anses verbal förstärkning kunna påverka elevernas
självkänsla och relationen mellan lärare och elever (Brophy, 1981).
Differentiell förstärkning
Syftet med differentiell förstärkning är att ge en individ incitament att uppvisa
mer socialt acceptabla beteenden i stället för beteenden som bryter mot normer
eller regler. Ordet ”differentiell” syftar på det faktum att individen, vars beteenden förstärks, erbjuds en möjlighet att välja vilket beteende som han eller
hon vill utföra och att olika beteenden leder till olika slags förstärkning. Som
regel väljs ett beteende ut som så kallat ”problembeteende”. Detta beteende är
vanligtvis ett beteende som stör undervisningen, stör elevernas inlärning och
ibland kan vara skadligt för den enskilda elevens skolprestationer, vuxen- eller
kamratrelationer.
Det finns flera typer av differentiell förstärkning. Alberto och Troutman
(2009, s. 266 ff.) beskriver fyra slags differentiell förstärkning. Först beskrivs
differentiell förstärkning av alternativa beteenden (DRA) som går ut på att ett alternativt,
mer prosocialt, beteende förstärks. Därefter beskriver Alberto och Troutman
differentiell förstärkning av inkompatibla beteenden (DRI). Med DRI förstärks beteenden
som är inkompatibla med problembeteendet, dvs. beteenden som inte går att
utföra samtidigt som problembeteendet. Det tredje slaget av differentiell förstärkning är differentiell förstärkning av låga nivåer av beteenden (DRL) som går ut på
att individen får förstärkning ifall problembeteendet inte överstiger en viss,
överenskommen, frekvens eller duration. Detta kan göra att beteendet håller sig
på en viss nivå. Slutligen presenterar Alberto och Troutman differentiell förstärkning av andra beteenden (DRO). DRO innebär att en individ får förstärkning när
problembeteendet inte uppvisas. Dessutom förstärks andra beteenden. I SkolKomet förekommer samtliga versioner av differentiell förstärkning.
Effektiv förstärkning
Förstärkning har i forskningsstudier visat sig effektivt påverka både sociala
färdigheter och skolprestationer i ett flertal miljöer och åldrar. Det vanligaste
och mest effektiva sätt att ge förstärkning i klassrummet är att läraren uppmuntrar elevernas önskvärda beteenden (Landrum & Kauffman, 2006). Enligt
O’Leary och O’Leary (1977) behöver förstärkning vara kontingent och specifik
för att vara effektiv. Vidare menar desamma att förstärkning måste vara allvarligt
menad för att fungera. Det sistnämnda betyder att läraren behöver variera förstärkningen så att den dels är utformad enligt mottagarens preferenser, dels att
den måste vara anpassad till situationen. Att förstärkningen skall vara kontingent
betyder att den endast skall komma efter det önskvärda beteendet och inte annars. Att förstärkningen är specifik innebär att den innehåller en beskrivning av
beteendet som förstärks. Förstärkning är mer effektiv om den kommer direkt
efter utfört beteende (Krumboltz & Thoresen, 1969, s. 29).
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Ayllon, et al. (1975) beskriver kortfattat ett antal skolbaserade tekniker som
använts i försöken att minska störande beteenden hos eleverna. De tar först
upp ett systematiskt användande av förstärkning och utsläckning. Ett uppgiftsrelaterat elevbeteende följs av förstärkning och ett störande, opassande beteende
utsläcks eller följs av ogillande. Ayllon, et al. refererar till ett flertal studier som
styrker effektiviteten i att arbeta med förstärkning, se bland annat Hall, Lund
och Jackson (1968), Ward, Baker och Bruce (1968) eller McAllister, Stachowiak,
Baer och Conderman (1969). Madsen, et al. (1968) menar att nyckeln till bättre
klassrumsbeteenden hos eleverna ligger i att uppmuntra lämpliga beteenden.
En del elever kan uppfatta en konsekvens som förstärkande samtidigt som
andra elever uppfattar samma konsekvens som bestraffande (Buckley &
Cooper, 1978). Det är därför centralt att utgå från att elever behöver ha förstärkning på ett sätt som är individuellt anpassat.
Vidmakthållande av beteenden
Skinner betonar att förstärkning också är viktig efter att en individ har tillägnat
sig ett beteende. Förstärkning behövs även på sikt för att bevara beteendets
frekvens, magnitud eller duration. Särskilt viktigt i vidmakthållandet av ett
beteende är den intermittenta förstärkningen. Denna innebär att beteendet
förstärks endast ibland till skillnad mot från att beteendet förstärks varje gång.
Genom att förstärka beteenden mer slumpmässigt vidmakthålls beteendet längre
när man väl slutar att förstärka beteendet jämfört med om man kontinuerligt
förstärker beteendet och sedan slutar att förstärka det (Skinner, 1965, s. 90 ff.).
Detta beror på att den slumpvisa förstärkningen visar individen att beteendet
fortfarande leder till förstärkning och att det inte håller på att utsläckas.
Begränsningar med förstärkning
Det finns givetvis begränsningar med förstärkning. Positiv förstärkning kan
exempelvis förlora i värde ifall den har levererats så många gånger att individen
har tröttnat på den (Brophy, 1981; Krumboltz & Thoresen, 1969, s. 26). Negativ
förstärkning har den nackdelen att läraren, för att kunna använda sig av negativ
förstärkning, måste identifiera en eller flera företeelser som eleven anser vara
bestraffande (Rusch, Rose, & Greenwood, 1988). Arbete med beting i skolan
skulle kunna utgöra ett sådant exempel. Principen går ut på att eleverna blir
befriade från arbete när de arbetat klar. Detta kan sända signaler till eleverna att
skolarbete är att betrakta som bestraffning.
Vidare finns det olika skäl till att inte gilla att läraren ger förstärkning. Om
inlärningen i sig själv skall vara förstärkande eller om han eller hon som ger
förstärkning utövar makt över en individ som får förstärkning så är förstärkning
inte önskvärd (Ogden, 2003, s. 120 f.). Landrum och Kauffman (2006) menar
att klumpigt genomförd förstärkning kan ha negativa effekter på den inre
motivationen men hävdar samtidigt att forskningen på området visar att det
inte finns något skäl att avstå från att ge förstärkning. Broussard och Northup
(1997) visade i en liten studie att förstärkning från kamrater betyder mer för
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vidmakthållandet av uppförandeproblem än förstärkningen från läraren. En
intervention genomfördes där klasskamraterna förmåddes sluta förstärka uppförandeproblemet. Uppförandeproblemen upphörde då helt och hållet. Lärarens
möjlighet att ensam styra förstärkningen av elevers beteende är sålunda till viss
del begränsad.

Utsläckning
Utsläckning innebär att ett tidigare förstärkt beteende ej längre leder till förstärkning (Kazdin, 2001, s. 244; Skinner, 1974, s. 58). Eftersom beteendet inte
längre förstärks kommer det att minska i frekvens, duration eller magnitud.
Utsläckning är användbart som strategi när man tydligt kan identifiera vad som
förstärker ett specifikt beteende. Utsläckning av oönskade beteenden i skolan
visar sig exempelvis i att en lärare inte längre uppmärksammar ett milt störande
beteende. Brophy (2006, s. 26) menar att utsläckning i klassrummet enbart kan
komma ifråga när en individs beteende förstärks endast av lärarens uppmärksamhet.
Effektiviteten hos utsläckning
Wielkiewicz (1995, s. 26) menar att utsläckning utgör det enklaste sättet att
hantera uppförandeproblem i klassrummet. Detta skall ses i ljuset av att verbala
tillsägelser, som är lärarens huvudsakliga medel när det gäller att hantera uppförandeproblem i skolan, har visat sig förstärka snarare än bestraffa oönskade
beteenden. Wielkiewicz får stöd i sin uppfattning av Burden (2000, s. 105) och
Webster-Stratton (2004, s. 147). De menar att utsläckning är en relevant och
effektiv strategi när det gäller att minska oönskat beteende hos elever. Samtidigt
lyfter Webster-Stratton fram svårigheterna med att utsläcka oönskade beteenden.
Dessa svårigheter grundar sig i att lärare har en naturlig fallenhet för att uppmärksamma störande beteenden vilket leder till att beteendena förstärks. En
annan svårighet med utsläckning är att beteenden som utsläcks vanligtvis tillfälligtvis ökar i frekvens, magnitud eller duration (Alberto & Troutman, 2009, s.
277 f.; Miltenberger, 1997, s. 98).
Utsläckning eller ignorering?
I vardagligt språk blandar man ofta ihop utsläckning med ignorering. Utsläckning
syftar på att man tar bort förstärkningen för ett beteende och denna förstärkning
kan bestå av nästan vad som helst, exempelvis lön, uppmärksamhet, frisk luft. I
en del fall kan förstärkningen bestå av uppmärksamhet från en lärare eller
förälder (Landrum & Kauffman, 2006). Då läraren eller föräldern tar bort
uppmärksamheten för det oönskade beteendet sker detta genom att beteendet
ignoreras. Ignorering är sålunda endast ett av många sätt för utsläckning av
oönskade beteenden.
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Utsläckning i kombination med förstärkning
Utsläckning används vanligtvis tillsammans med förstärkning (Alberto &
Troutman, 2009, s. 277). Alberto och Troutman menar att effekten av utsläckning ökar om det kombineras med förstärkning av alternativa eller inkompatibla
beteenden, så kallad differentiell förstärkning. Enligt Kazdin, (2001, s. 258)
finns det tre huvudsakliga skäl till att använda förstärkning i kombination med
utsläckning. För det första mildrar förstärkning svårigheterna med utsläckning
eftersom arbetet med att identifiera och kontrollera förstärkarna till det oönskade
beteendet blir mindre betydelsefullt. För det andra minskar man risken för att
det beteende som håller på att utsläckas inledningsvis förvärras eftersom individen får förstärkning för andra beteenden än det som håller på att utsläckas.
Slutligen ger förstärkning av alternativa beteenden individen en möjlighet att
lära sig vilka beteenden som leder till förstärkning istället för att bara lära sig
vilka beteenden som inte leder till förstärkning.
Begränsningar med utsläckning
Ibland leder den uppkomna bristen på förstärkning till ilska, frustration eller
känsla av misslyckande hos den individ vars beteende utsläcks (Lerman, Iwata,
& Wallace, 1999; Skinner, 1974, s. 58). Detta leder ibland inledningsvis till en
ökning av frekvensen av det oönskade beteendet (Skinner, 1965, s. 69). Vidare
kan det oönskade beteendet öka tillfälligt beroende på att individen upptäcker
att beteendet inte längre blir bestraffat (exempelvis med tjat eller tillsägelser).
Detta förekommer i de fall alternativa beteenden inte förstärks i tillräcklig utsträckning. Fenomenet att beteenden som utsläcks inledningsvis ökar kallas
”extinction burst” (Kazdin, 2001, s. 250; Miltenberger, 1997, s. 98). På grund av
att de oönskade beteendena inledningsvis förvärras kan det vara svårt att fullfölja
utsläckningsarbetet. Om utsläckningen fullföljs minskar dock det oönskade
beteendet efter hand.
Det är samtidigt relevant att påpeka att man i ett motivationsprogram kanske
inte bör utsläcka samtliga beteenden som anses vara opassande. De beteenden
som lämpar sig för utsläckning är beteenden som inte kränker eller skadar någon
annan, exempelvis om barnet går omkring i klassrummet utan att i nämnvärd
utsträckning störa någon annan, om eleven pratar utan att räcka upp handen
etc. Webster-Stratton (2004, s. 151) anser att man bör utsläcka ett eller två
beteenden åt gången, inte fler. Under dessa förhållanden kan läraren studera
vilken effekt utsläckningen får och modifiera sitt eget beteende enligt effekten.
Beteenden som aggressivitet och hot förekommer sällan och förstärks som
regel intermittent. De är därför relativt okänsliga för utsläckning (Nordlund,
1978, s. 44; Wielkiewicz, 1995, s. 22). Webster-Stratton (2004, s. 152) hävdar
dessutom att utsläckning är en teknik som passar dessa beteenden synnerligen
illa eftersom det handlar om beteenden som skadar eleven själv, personer i
omgivningen eller egendom.
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Miltenberger (1997, s. 115) menar att det finns många fördelar med utsläckning i jämförelse med bestraffning men att det även finns nackdelar. För det
första tar det som regel längre tid innan beteendet minskar som ett resultat av
utsläckning jämfört med bestraffning. För det andra leder ofta utsläckning till
en tillfällig ökning av det oönskade beteendet vilket inte bestraffning gör.

Bestraffning
Termen ”bestraffning” definieras som de konsekvenser, efter ett uppvisat
beteende, som leder till att ett beteende minskar i duration, frekvens eller
magnitud (Nordlund, 1978, s. 28 ff.; Skinner, 1965, s. 182 ff.). Eftersom konsekvensen skall minska beteendet så bör den som utsätts för bestraffningen
uppfatta konsekvensen som aversiv (Miltenberger, 1997, s. 112). I likhet med
förstärkning är det bestraffningens funktion som bestämmer om det handlar om
bestraffning snarare än intentionen. Baier och Svensson (2009, s. 148) använder
istället för ordet ”bestraffning” ordet ”sanktion” och menar att sanktionen
används för att korrigera en individs beteende i syfte att få individen att nästa
gång uppvisa ett alternativt beteende. De menar att det finns en ”pedagogisk
effekt i sanktionen”.
Ibland ställs frågan huruvida förstärkning eller bestraffning är mest effektivt
när det gäller inlärning av nya beteenden. Frågan är felställd då bestraffning
endast används för att eliminera befintliga beteende. För inlärning av nya beteenden, eller ökning av befintliga beteenden, används förstärkning (Azrin & Holz,
1966, s. 431).
Straff eller bestraffning?
Inom beteendemodifikation används ordet bestraffning som en teknisk term.
Termen betyder att man tillför en konsekvens som minskar magnituden, durationen eller frekvensen hos ett oönskat beteende. Det finns ingen avsikt hos
den som bestraffar ett beteende att förlöjliga eller skada någon (Sundel &
Sundel, 2004, s. 110). Syftet är att minska ett oönskat beteende inte att bestraffa en
individ.
I den vardagliga användningen av ordet finns två aspekter, dels aspekten att
den som blir bestraffad exempelvis skall sluta att begå brott, dels aspekten på
vedergällning eller hämnd på den som begått ett brott. Inom beteendemodifikation saknas den sista aspekten. Syftet är endast att beteendet skall
upphöra. Det finns inget syfte att hämnas eller straffa den som utfört det
oönskade beteendet (Miltenberger, 1997, s. 114).
De flesta uppfattar fenomenet bestraffning som något obehagligt. Miltenberger menar att det är beklagligt att Skinner valde termen bestraffning, som
både var upptagen av en annan betydelse och dessutom har (och hade när
Skinner valde ordet) negativa konnotationer.
Förekommande slag av bestraffning i skolan är exempelvis, utifrån terminologin i beteendemodifikation, tjat, tillsägelser och ilskna ögonkast. Det är värt
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att understryka att betoningen i modern beteendemodifikation ligger i att
förstärka alternativa beteenden snarare än att ge konsekvenser för oönskade
beteenden (Sundel & Sundel, 2004, s. 117).
Positiv och negativ bestraffning
I likhet med förstärkning delas bestraffning in i positiv och negativ bestraffning.
Positiv bestraffning innebär att en oönskad konsekvens tillförs efter ett oönskat
beteende och att detta beteende som en följd av konsekvensen minskar i omfattning eller försvinner. Negativ bestraffning innebär att exempelvis en favör tas
bort efter ett oönskat beteende och att beteendet, som ett resultat av bestraffningen, minskar i omfattning eller försvinner. (Skinner, 1965, s. 185).
Negativ bestraffning förväxlas ofta med utsläckning. Skillnaden mellan begreppen är att utsläckning innebär att den konsekvens som vidmakthåller det
oönskade beteendet tas bort medan negativ bestraffning innebär att en positiv
förstärkare tas bort eller att barnet måste vänta på den. Det kan exempelvis
handla om privilegier eller föremål. Den positiva förstärkningen som tas bort är
sålunda en annan än den som vidmakthåller beteendet.
Effektiv bestraffning
Fördelen med bestraffning, om den är tillräckligt aversiv, är att det oönskade
beteendet avtar omedelbart (Sundel & Sundel, 2004, s. 112). För att bestraffningen skall vara effektiv måste den tillämpas konsekvent (Buckley & Cooper,
1978), komma direkt efter beteenden (Miltenberger, 1997, s. 122) och vara så
stark att den förmår att minska det oönskade beteendet (Sundel & Sundel,
2004, s. 117 f.). Detta betyder inte att läraren med nödvändighet skall bestraffa
eleverna hårt när de utför oönskade beteenden.
Bestraffning som dröjer riskerar att bestraffa det beteende som individen
håller på med vid det senare tillfället. Om en elev exempelvis pratar utan att
räcka upp handen kan detta leda till att läraren ger eleven en tillrättavisande
blick. Om denna blick uppfattas som aversiv minskar sannolikheten för att
eleven skall prata utan att räcka upp handen i framtiden, åtminstone i närheten
av denna specifika lärare. Dröjer läraren med tillrättavisningen hinner eleven
påbörja en ny aktivitet och kommer eventuellt att uppfatta att läraren bestraffar
denna.
Kauffman (2005a) menar att bestraffning endast bör användas i de fall där
en individ uppvisar beteenden kan skada individen själv, någon annan eller
relationen till andra. Vidare bör bestraffningen vara en del av ett preventivt
program där fokus ligger på förstärkning av prosociala beteenden. Bestraffningen
bör dessutom, enligt Kauffman, ges omedelbart, ges varje gång beteendet
uppvisas, uppfattas som rättvis och vara rimlig i förhållande till det beteende
som individen uppvisat. Kauffman menar att det är bättre att avhålla sig från att
utdela bestraffning jämfört med att utdela bestraffning som inte fungerar.
Risken med bestraffning som inte fungerar är att individen som bestraffas kan
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utveckla tolerans mot bestraffning vilket kan leda till att bestraffningen trappas
upp.
Tjat och skäll kan fungera på kort, men sällan på lång, sikt. Förutom att det
fungerar dåligt leder det ofta till en sämre relation mellan lärare och elev samt
till negativa förväntningar. Anledningen till att lärare säger till, tjatar och/eller
skäller på elever är att eleverna vanligtvis följer lärarens instruktioner när läraren
säger till på detta sätt (Sundel & Sundel, 2004, s. 123). Lärarens beteende (exempelvis att tjata) blir sålunda förstärkt i stunden. Nackdelen är att detta bara
fungerar kortsiktigt. På längre sikt riskerar läraren att behöva använda starkare
och starkare aversiva konsekvenser och ifall eleven vänjer sig vid detta tvingas
läraren säga till högre, oftare osv. Vidare finns det risk för att beteendet som
bestraffas endast minskar i den situation där det bestraffas och ökar i andra
situationer (Azrin & Holz, 1966, s. 430 f.) vilket leder till att andra individer kan
bli lidande.
Johnstone och Munn (1992) visade i en skotsk studie att den vanligaste åtgärden för att hantera besvärliga klasser och elever var muntlig tillrättavisning. I
undersökningen som omfattade 883 slumpmässigt utvalda lärare svarade hela
99 procent att de vid åtminstone ett tillfälle under den senaste tiden använt sig
av muntlig tillrättavisning. Emellertid ansåg endast sju procent av lärarna att
muntliga tillrättavisningar var en effektiv metod för att hantera problematiska
elevbeteenden. I en studie av Ogden (1998) visade det sig att endast var sjunde
lärare (av 3661) ansåg att tillrättavisningar var effektiva.
Begränsningar hos bestraffning
Bestraffning betraktas inom behaviorismen som en tveksam teknik vid modifikation av människors beteende. Anledningen till detta är att det finns osäkerheter
om bestraffningens effekter och det är etiskt tvivelaktigt att bestraffa ett beteende. Klart är att bestraffning kan ha effekt på kort sikt men att minskningen i
oönskat beteende tenderar att bli kortvarig (Miltenberger, 1997, s. 114; Skinner,
1965, s. 183). Nordlund (1978, s. 29) menar att bestraffning endast undertrycker
redan existerande beteenden och att bestraffning inte hjälper en individ att
lära sig nya beteenden. En individ som fostras med hjälp av bestraffning måste
därför själv upptäcka vilka beteenden som är socialt acceptabla. Skinner lyfter
fram ytterligare en nackdel med bestraffning i skolsammanhang. Elever som
utsätts för bestraffning kommer att försöka undvika situationen genom att
antingen skolka eller genom att dagdrömma och vara overksam. Bestraffning
kan också leda till att eleven konfronterar läraren vilket leder till att situationen
eskalerar (Skinner, 1968/2008, s. 85 f.).
Konstaterandet från Azrin och Holz (1966) att beteenden som bestraffas
kan öka i andra situationer kan leda till slutsatsen att en individ har ett behov att
få utlopp för vissa beteenden. Detta är enligt den behavioristiska teorin en
felaktig slutsats. Snarare är det så att en individ som bestraffas i en situation lär
sig att inte uppvisa det oönskade beteendet i denna typ av situation. Eftersom
individen inte lär sig alternativa, prosociala, beteenden kommer de oönskade
55

beteendena uppvisas i situationer där beteendena inte bestraffas eller inte
bestraffas tillräckligt effektivt. Skinner (1968/2008, s. 86) och Nordlund (1978, s.
28, 33) menar istället att det handlar om att individer som utsätts för aversiv
kontroll kan uppvisa aggressivitet och motkontroll samt att individer som
utsätts för bestraffning kan lära sig att exempelvis skäll och fysisk kontakt är ett
acceptabelt sätt att lösa konflikter.
Buckley och Cooper (1978) konstaterar att bestraffning kan minska eller
eliminera oönskade beteenden men att användandet av bestraffning kan leda
allvarliga negativa konsekvenser. Den som utsätts för bestraffning kan komma
att sakna instruktioner om mer prosociala handlingsalternativ. Den som delar ut
bestraffningen kan tvingas in i en spiral av upptrappning av bestraffning. De
som finns i omgivningen kan bli lidande då alternativa, prosociala, beteenden
inte utvecklas hos den som företrädesvis fostras med hjälp av bestraffning.
Slutligen finns en risk att den som utsätts för bestraffning lär sig att inte utföra
det bestraffade beteendet när den som bestraffade beteendet är närvarande
men att det annars går bra att utföra beteendet (Alberto & Troutman, 2009, s.
298).

Tecken-ekonomier
Teckenekonomier är planerade förstärkningsprogram där individer samlar
exempelvis polletter eller poäng genom att utföra önskvärda beteenden eller
genom att inte utföra icke önskvärda beteenden (Baldwin & Baldwin, 2001, s.
195 ff.). I skolan kan det handla om att eleven skall arbeta mer eller sluta prata
utan att räcka upp handen. Syftet med en teckenekonomi är att öka frekvensen, magnituden eller durationen hos ett önskvärt beteende som inträffar allt för
sällan. Ett annat syfte kan vara att minska förekomsten av ett icke önskvärt
beteende (Miltenberger, 1997, s. 472).
Effektiviteten hos komponenterna beröm, uppmuntran och teckenekonomi,
enskilt eller i kombination med varandra, är väl dokumenterad (DuPaul, 2007;
DuPaul & Eckert, 1997; Walker, Hops, & Fiegenbaum, 1976). Användandet av
teckensystem har sedan 1960-talet varit till stor hjälp för lärare i arbetet med
exempelvis störande och aggressiva barn (O'Leary & Becker, 1967; O’Leary, et
al., 1969). Reeve (2006) menar att anledningen till att teckenekonomier fungerar
effektivt är att elever, i likhet med alla andra människor, är känsliga för belöning.
Han förklarar också hur ökad neurologisk aktivitet orsakas av belöningar och
hur detta leder till positiva känslor hos den som får belöningen.
Reeve (2006) fastslår att de positiva effekterna av teckenekonomier har gediget
forskningsstöd, vilket även framgår av Cameron, Banko och Pierce (2001) och
Eisenberger och Cameron (1996). Samtidigt framhåller Reeve att exempelvis
Deci (1975) och Deci, Koestner och Ryan (1999) har rätt som hävdar att yttre
motivation kan skapa en del negativa effekter. Han lyfter t.ex. fram att yttre
motivation kan påverka den inre motivationen negativt och att yttre motivation
kan undergräva elevens förmåga att själv styra sina beteenden. Alberto och
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Troutman (2009) menar att yttre motivation kan fungera väl utan oönskade
negativa effekter om den yttre motivationen bara utförs på rätt sätt.
När en elev och lärare samarbetar med en teckenekonomi är det läraren som
är implementeringsansvarig och som levererar poängen. Eleven försöker utföra
målbeteendet i syfte att få poängen. För att detta skall fungera effektivt måste
poängen kunna bytas mot något som eleven eftertraktar, exempelvis att eleven
får välja ett roligt uppdrag eller att eleven får bjuda resten av klassen på godsaker.
Mest effektivt fungerar en teckenekonomi ifall eleven endast kan få det som
eftertraktas genom att byta till sig det med poängen. Något som kan göra att
teckenekonomin fungerar sämre är ifall eleven kan samla, förfalska eller få tag i
poäng på annat sätt än genom att utföra målbeteendet. Det är därför viktigt att
poängen utgörs av föremål som inte går att få tag i på annat sätt (Miltenberger,
1997, s. 472 ff.). Ur elevens perspektiv är det givetvis önskvärt att poängen inte
är så lätt att slarva bort och att poängen i sig själv är attraktiv. Samtidigt får
poängen inte vara så attraktiv att eleven inte vill byta den mot belöningen.
Risken med detta är att eleven inte byter poängen mot belöning utan i stället
samlar på poäng vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att eleven
tröttnar på att samla poäng när han eller hon har fått tillräckligt många.
Sanborn och Schuster (1969) menar att teckenekonomier bör inledas med en
identifiering av beteenden som bör förändras. Därefter sätts mål upp som är
möjliga att uppnå. De betonar vikten av att läraren ger omedelbar återkoppling
när eleven uppfyller målet. Det är vidare viktigt att läraren, i synnerhet i början
av programmet, konsekvent förstärker det aktuella beteendet. Beteenden som
betraktas som störande eller negativa bör i mesta möjliga mån utsläckas. Slutligen
framhåller Sanborn och Schuster betydelsen av att kravnivån i teckenekonomin
utvecklas i takt med elevens utveckling.
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KAPITEL 6

Skol-Komet och Föräldra-Komet

Under denna rubrik beskrivs Föräldra-Komet och Skol-Komet.

Skol-Kometprogrammet
Skol-Komet är ett preventionsprogram på indikerad och selektiv preventiv nivå.
Programmet har likheter med andra preventionsprogram, exempelvis Good
Behavior Game (Barrish, Saunders, & Wolf, 1969; Harris & Sherman, 1973;
Tingstrom, Sterling-Turner, & Wilczynski, 2006) och Fast Track (Conduct
Problems Prevention Research Group, 1992, 1999) såtillvida att programmen
implementeras i skolan och innehåller ”beteendebaserade tekniker för att hantera klasser och individer” (Ferrer-Wreder, et al., 2005, s. 341).
Det finns några komponenter som återkommer i de mest lyckade insatserna
i arbetet med uppförandeproblem hos barn. Beteendeorienterad konsultation
har som nämnts ovan visat sig vara en effektiv och omtyckt metod för denna
typ av arbete. Man kan se att ett välorganiserat arbete med struktur, regler,
förstärkning och utsläckning kan vara viktiga komponenter i framgångsrika
insatser. Dessa enskilda komponenter har visat sig ge effekt på barns klassrumsbeteende men det mest effektiva är kombinationer av flera komponenter
(Greenwood, Hops, Delquadri, & Guild, 1974). Pelham och Fabiano (2008)
visade i en metaanalys av 22 studier mellan 1998 och 2007 att beteendeorienterat
ledarskap i klassrummet måste anses vara ett väletablerat och effektivt förhållningssätt för att påverka barns koncentration och uppförande. Med visshet om
detta konstruerades Skol-Kometprogrammet.
Förhistorian till skapandet av Skol-Komet är resultaten som framkom i
NYBO-studien som pågick mellan 1993 och 1995 (Sundell & Colbiörnsen,
1999). I denna studie upptäcktes att en del barn var exkluderade ur kamratgruppen utan att lärare eller föräldrar kände till det. Dessa barn var i högre grad
bråkiga jämfört med andra barn. Ett samarbete, i syfte att arbeta med barn som
hade kamratproblem och som uppvisade uppförandeproblem, inleddes mellan
FoU-enheten vid Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad och institutionen
för psykologi vid Uppsala universitet. Samarbetet resulterade först i en studie
(Forster & Tegenmark, 1998) av ett program som kan ses som en förlaga till
Skol-Komet och därefter i utvecklandet av Skol-Komet.
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Skol-Komet är framför allt ett förhållningssätt som baseras på komponenter
som tidigare använts i beteendeorienterat ledarskap i klassrummet och konsultation av lärare, se exempelvis Greenwood, Delquadri och Carta (1997),
Kratochwill och Bergan (1990) eller Wielkiewicz (1995). Skol-Komet handlar
huvudsakligen om att få läraren att använda effektiva strategier när fokuseleven,
och resten av klassen, uppvisar önskvärda och icke önskvärda beteenden.
Tidigare studier har visat att många lärare i stor utsträckning använder sig av
tillsägelser på bekostnad av kontingent förstärkning (Beaman & Wheldall, 2000;
Rydell & Henricsson, 2004).
Lärare som deltar i Skol-Kometutbildningen får i handledning och utbildning redskap att utforma sitt ledarskap avseende det sociala klimatet i klassrummet, grupper av elever och enskilda elever. Lärarna skapar, i enlighet med
Skol-Komets principer, ett förhållningssätt som främjar elevers lärande och
kunskapsutveckling. Undervisningssituationen skapas utifrån elevernas kunskaper, intressen, önskemål och färdigheter med hjälp av uppmuntran och
relationsskapande aktiviteter. Tjat och tillsägelser får stå tillbaka för ett mer
positivt ledarskap.
Som regel innebär det inga större svårigheter för lärare att fostra elever med
hjälp av auktoritära metoder. Tillsägelser, tjat, skäll och reprimander är tekniker
som används regelbundet i skolan, ofta beroende på att teknikerna är effektiva
på kort sikt och att man som lärare saknar alternativ. Nackdelen med ett auktoritärt ledarskap i klassrummet är att auktoritära ledarskapstekniker ofta är
förtryckande och lär ut att ”starkast vinner”. Skol-Komet innebär att ett mer
demokratiskt förhållningssätt tillämpas där lärare och elever skapar goda spiraler i
undervisningssituationen genom att läraren förstärker prosociala beteenden och
ser till att eventuella konflikter inte eskalerar. Programmet fokuserar på hur
läraren kan stödja barn som har problem att tillgodogöra sig undervisningen av
olika skäl och barn som är exkluderade eller utsatta för andra typer av kamratproblem.
Skol-Kometprogrammet har utvecklats med tiden. Den första versionen av
programmet var en utbildnings- och handledningsinsats riktad till lärare som
sträckte sig över nio tillfällen fördelade över en termin. Under 2002 utvecklades
en kortare version av Skol-Komet som sträcker sig över fem tillfällen fördelade
över en halv termin.
Skol-Komet är att betrakta som en preventiv intervention i skolan. De fokuselever som är aktuella för en särskild insats får stöd av läraren i klassrummet.
Programmet är sålunda ett inkluderande program då fokuseleverna inte behöver
lämna den ordinarie undervisningen eller klassgemenskapen.
Beteendeanalys
Lärarna får under utbildningen och handledningen i Skol-Komet lära sig att
identifiera problembeteenden och de situationsbetingelser som oftast föregår
beteendena (eller frånvaron av beteendena) och vidmakthåller desamma. Detta
kallas Functional Behavioral Assessment (Sugai et al., 2000). Genom att identifiera
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problembeteendena och de situationer där de uppstår kan läraren med större
effektivitet skapa en skolsituation där sannolikheten för att eleven skall uppvisa
uppförandeproblem minskar och förutsättningarna för förstärkning av önskvärda
beteenden ökar. De önskvärda beteendena eleven uppvisar kan då i viss grad
ersätta uppförandeproblemen (Sugai et al., 2000).
I ett första steg lär sig lärarna att identifiera mål- och problembeteenden och
formulera mål för fokuseleven. De får utbildning i hur de analyserar en elevs
skolsituation på ett konkret och objektivt sätt. Under nästa steg observerar
lärarna, under två veckor, förekomsten av mål- och problembeteenden samt i
vilka situationer de förekommer. De studerar i synnerhet de situationer där
eleven stöter på svårigheter. Denna observation kallas Dagbok. Lärarna gör, i
enlighet med exempelvis Goodwin (1969), en så kallad situationsanalys där de
studerar vad som föregår ett visst beteende samt konsekvenser av ett visst
beteende. Observationerna av mål- och problembeteenden samt de situationer
där de förekommer ligger sedan till grund för hur man utformar det individuella
motivationsprogrammet. En noggrann analys av hur faktorerna ”plats”, ”tid”,
”person”, ”aktivitet” och ”händelse” påverkar elevens beteende skapar goda
förutsättningar för ett individualiserat motivationsprogram.
Förstärkning av önskvärda beteenden
Brophy (1981) menar att uppmärksamhet från lärare vanligtvis inte fungerar
som förstärkare i klassrummet. Han anser att lärares uppmärksamhet oftare
kontrolleras av elevernas beteende än tvärtom. I Komet är det därför nödvändigt
att visa för de deltagande lärarna hur de skall se till att deras uppmärksamhet
kontrollerar elevernas beteenden i stället för tvärtom. Lärarna får därför undervisning i skillnaden mellan beröm och förstärkning samt hur man ger förstärkning på ett konkret och systematiskt sätt. De får dels prioritera ett eller två målbeteenden hos fokuseleverna och förstärka detta enligt principen att förstärkning skall vara konkret, komma så snabbt som möjligt och vara individuellt
utformad. Vidare får lärarna direktiv om att förstärka beteenden hos goda
förebilder i klassen samt att försöka minska uppmärksamheten av oönskade
beteenden i klassrummet. Lärarna uppmanas också att ge fokuseleverna den
förstärkning som de ofta efterfrågar, vilket är uppmärksamhet från läraren.
Skillnaden, i en del fall, mot tidigare är att fokuseleverna skall få denna uppmärksamhet utan att först uppvisa ett uppförandeproblem, detta kallas ickekontingent förstärkning (Alberto & Troutman, 2009, s. 274).
En viktig del i att skapa förutsättningar för läraren att ge förstärkning är att
läraren är tydlig med vilka beteenden denna förväntar sig hos eleven. Syftet med
förstärkning av elevernas positiva beteenden är att öka förekomsten av dessa
beteenden för att de skall ersätta elevens uppförandeproblem, i enlighet med
Sugai, et al. (2000).
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Utsläckning av icke önskvärda beteenden
Lärares beteenden leder ibland till andra konsekvenser än vad han eller hon har
avsett. Exempelvis kan lärare uppleva att tillsägelser snarare fungerar som
förstärkning än bestraffning. Det kan sålunda finnas en skillnad mellan intentionen hos läraren och den funktion lärarens beteende får.
Utsläckning är den komponent i Skol-Komet som kräver mest noggrann
analys. En anledning till detta är att en felaktigt utförd utsläckning kan skapa
större problem än vad som fanns från början. Den viktigaste anledningen till
noggrannhet i analysarbetet är den etiska aspekten. Det kan finnas skäl att
utsläcka beteenden som är skadliga för individen eller för individens omgivning.
Samtidigt finns det skäl att inte utsläcka beteenden som är allvarligt skadliga,
exempelvis kränkningar, hot, våld etc. I dessa fall instrueras lärarna i stället att
ge relevanta och rimliga konsekvenser. Kvar att utsläcka är de beteenden som är
negativa för individen eller individens omgivning men inte av den magnituden att
det krävs en konsekvens.
Lärarna instrueras att först göra en gedigen beteendeanalys där de fastslår
om det är uppmärksamheten från läraren som fungerar som förstärkning av fokuselevens negativa beteende. I annat fall är inte utsläckning ett alternativ. Vidare
uppmanas lärarna att öka andelen förstärkning av önskvärda beteenden i högre
grad än vad de minskar uppmärksamheten av icke önskvärda beteenden. På så
sätt får eleven totalt sett mer uppmärksamhet, men företrädesvis för önskvärda
beteenden. Slutligen skall lärarna använda sig av de andra elevernas positiva
beteenden i klassrummet som en förebild för den elev vars uppförandeproblem
är föremål för utsläckning. Endast om dessa tre krav på utsläckning uppfylls
uppmanas lärarna utsläcka icke önskvärda beteenden.
Lärarna får utbildning i hur man utsläcker oönskade beteenden. De får ta del
av rollspel med exempel på situationer där lärare utsläcker beteenden och där
svårigheterna med utsläckning belyses.
Konsekvenser
Eftersom det inlärningsteoretiska begreppet ”bestraffning” onekligen ger en del
negativa associationer används i Skol-Komet begreppet ”konsekvenser”. Arbetet
med konsekvenser i Skol-Komet går huvudsakligen ut på att skapa struktur och
förutsägbarhet i arbetet med konsekvenser. Budskapet till lärarna är att eleverna
skall ha en förutsägbar situation i klassrummet där lärarens humör inte bestämmer konsekvenserna utan att konsekvenserna styrs av välkända, överenskomna
och rimliga klassrumsregler. Lärarna i Skol-Komet får instruktioner om att inte
använda sig av ”dubbelbestraffning”, dvs. att barn som begått ett regelbrott
först får en reprimand och därefter ytterligare en konsekvens.
Vidare ger samtliga lärare i Skol-Komet klassrumsreglerna en översyn för att
se till att reglerna är konkreta och objektiva. Lärarna instrueras också att gå
igenom och förhandla reglerna med eleverna och vid behov rollspela reglerna så
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att samtliga elever är väl informerade om reglerna och att lärarna får möjlighet att
se reglerna ur elevernas perspektiv.
En inte försumbar del av arbetet med konsekvenser går till att diskutera de
etiska aspekterna av regler och konsekvenser. Syftet med detta är att skapa
förutsägbarhet och trygghet i klassrummet. Konsekvenserna skall vara i proportion till regelöverträdelsen.
En annan viktig del av arbetet med konsekvenser är att lära lärarna att analysera sina och elevernas beteenden och konsekvenserna av dessa. Syftet är att
göra lärarna medvetna om att de ibland oavsiktligt förstärker beteenden när de
tror att de ger elevens beteende en konsekvens, något som skapar mer problem
än vad det löser.
Teckenekonomi
Teckenekonomin syftar till att öka andelen positiva beteenden i klassrummet
och minska antalet icke önskvärda beteenden. Vanligtvis ser teckenekonomi ut
på ungefär följande sätt: barnets skolarbete delas in i korta avsnitt. Det första
avsnittet är något kortare för att eleven ska komma igång. Därefter kan avsnitten eventuellt vara något mer omfattande. Avsnitten kan exempelvis bestå av
tio uppgifter i matematikboken eller tre rader i en välskrivningsbok. Gemensamt
för omfattningen av dessa avsnitt är att den skall baseras på kännedom om hur
länge eller mycket eleven vanligtvis förmår att arbeta. När barnet har arbetat
klart med avsnittet räcker det upp handen och väntar på sin plats. När läraren
har kontrollerat att barnet har fullgjort sin uppgift får barnet beröm och en
poäng. Detta syftar till att förstärka de positiva beteenden som barnet uppvisar
när det arbetar. Samtidigt påminns läraren om att vara frikostig med social förstärkning.
Rolig lista
De poäng som eleven får kan sedan på överenskommen tid bytas mot föremål
eller aktiviteter som finns på en ”Rolig lista”. Denna roliga lista kan antingen
vara skolbaserad och utarbetad av läraren eller hembaserad och utarbetad av
läraren och föräldrarna. Den roliga listan presenteras för eleven som då har
möjlighet att påverka innehållet på listan. Oavsett om listan finns i hemmet eller
i skolan innehåller den aktiviteter eller föremål som man tror är roliga för barnet,
exempelvis datortid, spela spel eller biobesök. Listan består av föremål och
aktiviteter som kostar olika många poäng. Eleven kan alltså välja att byta till sig
något varje dag eller spara under lite längre tid. Den roliga listan byts vid behov
ut mot en ny lista för att det inte ska uppstå en mättnadseffekt som resulterar i
att barnet tröttnar på belöningarna. Om, och när, interventionen har lett till att
eleven har etablerat goda klassrumsbeteenden förändras villkoren. I detta skede
införs (för att vidmakthålla elevens goda klassrumsbeteenden) en rolig lista som
bygger på intermittent förstärkning.
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Klassomfattande insatser
Under denna rubrik presenteras moment som omfattade samtliga elever i
klasserna som tog del av Skol-Komet. Momenten baseras på inlärningsteori
(Skinner, 1965) och principerna för social färdighetsträning (Bandura, 1977b).
Enligt Walker, et al. (2003-2004) finns det tre skäl att arbeta med klassomfattande
insatser. För det första involverar klassomfattande insatser även beteendena hos
de individer som vanligtvis inte uppvisar uppförandeproblem. För det andra har
klassomfattande insatser störst effekt på beteendena hos de elever som är på
gränsen till, eller precis har börjat, att börja uppvisa uppförandeproblem. Slutligen
bidrar klassomfattande insatser till att öka effekten hos individuella insatser för
de elever som i hög grad uppvisar uppförandeproblem.
Bingo
Bingo bygger på idén om att ”ta eleverna på bar gärning” när de uppvisar önskvärda beteenden i klassrummet. Momentet har vissa likheter med ”Good Behavior Game” (Barrish, et al., 1969; Harris & Sherman, 1973; Tingstrom, et al.,
2006) i att det är målfokuserat, gruppbaserat och enkelt att implementera.
Läraren sätter upp en bingotavla i klassrummet och delar in klassen i två lag.
Varje gång någon elev utför ett prosocialt beteende i klassrummet som läraren
väljer att uppmärksamma får denna elev dra en lott med ett nummer och kryssa
över detta nummer på bingotavlan. Eftersom de två lagen i klassen använder
olika färger på pennorna kan man se vilket lag som först får bingo. Momentet
bygger till viss del på godtycklighet eftersom läraren bestämmer vilka beteenden
som skall uppmärksammas men läraren påminns om att uppmärksamma elever
som utför önskvärda handlingar i klassrummet och eleverna får uppmärksamhet
för dessa beteenden, vilket kan leda till att de uppvisar fler prosociala beteenden i
framtiden och att de fungerar som goda modeller för varandra.
Effektiva uppmaningar
Momentet handlar om att ge lärarna råd och anvisningar om hur de kan ge
instruktioner så effektivt som möjligt. Lärarna uppmanas att undvika att ställa
frågor och i stället ge instruktionen som ett påstående. Dessutom instrueras
lärarna att ge en uppmaning åt gången, att gå nära den som skall få instruktionen,
att skapa ögonkontakt, att använda låg röst och att ge eleven tid att följa instruktionen. Slutligen handlar detta moment också om att uppmuntra elever
som följer uppmaningar, både för att förstärka elevens beteende och för att
lyfta fram eleven som en god förebild för resten av klassen.
Farmors lag
Premacks princip (Andrews, 1970) kallas även ”Farmors lag”. I Skol-Komet
valdes det senare, lite mindre formella, namnet. Principen i farmors lag är att
man låter ett mer frekvent beteende fungera som förstärkare för ett mindre
frekvent beteende. I klassrummet fungerar detta på så sätt att eleverna först
64

slutför något som de vanligtvis inte gör med någon större entusiasm eller intensitet. Därefter får de välja något som de hellre vill göra (som de vanligtvis gör mer
frekvent). Anledningen till att det kallas ”farmors lag” är att först äter man upp
njurpuddingen (ej frekvent beteende) därefter får man äta chokladpudding
(frekvent beteende).
Fem kronor
Nyckeln till prosociala beteenden i klassrummet ligger i att förstärka dessa
(Madsen, et al., 1968). Problemet är att lärare ibland har svårt att komma ihåg
att ge förstärkning när eleverna beter sig i enlighet med normer och regler i
klassrummet. Syftet med ”fem kronor” är att påminna lärare om att vara mer
frikostig med förstärkning av prosociala beteenden i klassrummet. Läraren har
fem kronor (eller något annat lämpligt) i en ficka som hon eller han under lektionens gång skall flytta över till en annan ficka. Läraren flyttar bara en krona ifall
förstärkning av prosociala beteenden skett enligt principerna för effektiv förstärkning, dvs. att förstärkningen kommer i direkt anslutning till beteendet, att
förstärkningen är på elevens villkor och att förstärkningen är konkret (vilket
innebär att det av kommunikationen mellan lärare och elev framgår varför eleven
får uppmuntran).
Klassbeting
Eleverna och läraren enas om gemensamma aktiviteter men med individuella
målsättningar. När eleverna är klara med sina uppgifter får de välja något som
de uppfattar som belönande. Detta varierar mellan olika elever. Lärarna får
rådet att uppmuntra att eleverna blir klara genom att skicka med eleverna lappar
till hemmet där det framgår att de har arbetat bra i skolan. På så sätt får
hemmet goda nyheter från skolan vilket är tänkt att förbättra relationen mellan
hemmet och skolan. Vidare är det ett sätt att skapa ytterligare en situation där
eleverna kan få förstärkning exempelvis i form av uppskattning från föräldrarna
eller något privilegium i hemmet.
Koala-metoden
Konfliktlösningskomponenten i Skol-Komet kallas Koala-metoden. I enlighet
med de forskningsresultat, bland annat Allen och Forman (1984), som finns på
området så använder läraren sig av rollspel i kombination med modellering,
feedback och förstärkning i arbetet med Koala-metoden. Läraren modellerar
med hjälp av eleverna hur man ska gå tillväga för att klara av en provokation.
Därefter får samtliga elever prova att agera i enlighet med instruktionerna.
Läraren ger feedback under övningen. Eleverna uppmanas sedan att prova
Koala-metoden under nästa rast (och de därpå följande) och att komma och
berätta hur metoden fungerade. Elever som provar metoden uppmuntras.
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Kompisarbete
Kompisarbete är baserat på ClassWide Peer Tutoring (Greenwood, et al., 1997).
Kompisarbete handlar om att barnen i klassen parvis får arbeta med exempelvis
stavning eller matematik, enligt en väldigt tydlig struktur. Eleverna arbetar
tillsammans i par under tre till fem lektioner (à ca 30 minuter) per vecka.
Klassen delas in i två lag, vilket innebär att eleverna både ska samarbeta inom
varje par samt inom laget. Eftersom eleverna ger varandra ständiga instruktioner,
feedback och uppmuntran är metoden särskilt väl lämpad för elever som har
koncentrationssvårigheter. Kompisarbete är dock inte en metod endast för
elever med koncentrationssvårigheter, samtliga elever i klassen får en effektiv
metod för att lära sig stavning, läsning och matematik. Metoden har använts i
USA sedan början på 1980-talet och visat sig fungera väl exempelvis för stavning
(Muirhead & McLaughlin, 1990). I en del fall har ClassWide Peer Tutoring
fungerat bättre än lärarledda lektioner (Greenwood et al., 1987; Greenwood et
al., 1984).
Myrspelet
Myrspel innebär att samtliga elever i klassen bereds möjlighet att reflektera över
hur mycket de arbetar. Det är också ett sätt för elever att utveckla egen förstärkning av eget beteende. Alla elever i klassrummet har under lektionstid ett papper
med bilder på tjugo myror. Samtidigt som eleverna arbetar spelas en skiva.
Skivan är 30 minuter lång och ungefär var nittionde sekund (intermittent) hörs
ett instrumentljud. Om eleverna arbetar med angiven uppgift, vilken kan variera,
när de hör ett instrumentljud får de kryssa över en myra. På detta sätt får
eleverna en bild av hur mycket de arbetar och kan också ta ställning till om de
arbetar så mycket som de tycker är rimligt.
Eleverna och lärarna bestämmer tillsammans vad som räknas som ”arbete”.
Lärarna som tar del av utbildningen i Skol-Komet instrueras att inte samla in
elevernas noteringar, eftersom Myrspelet endast är avsett för elevernas reflektioner över sin egen arbetsinsats.
Positiva påminnelser
Detta moment handlar om att öka sannolikheten för att eleverna skall följa
lärarnas instruktioner. Momentet handlar om hur läraren formulerar instruktioner
och förväntningar. Lärarna får träna på att uttrycka tydliga och positiva förväntningar av följande slag: ”Vad bra att du satt i gång att arbeta. Få se nu om det
går lika bra som igår” eller ”Jag vet att du klarar av att räkna fram till sidan 27”.
Regler
Lärarna som får utbildning och handledning i Skol-Komet instrueras till att se
över klassrumsreglerna och förhandla dem med eleverna. I enlighet med
Malone och Tietjens (2000) skall reglerna inte vara fler än ett fåtal (maximalt
fem), vara uttryckta på ett enkelt språk, vara (om möjligt) positivt formulerade
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och konkret och objektivt formulerade så att samtliga elever, lärare och föräldrar kan förstå dem.
Vidare får lärarna instruktioner i hur de skall förankra reglerna och införa
dem. Proceduren följer i huvudsak det tillvägagångssätt som presenteras i
Emmer, Evertson och Worsham (2006). Lärarna inför en regel i taget, rollspelar den och diskuterar med eleverna varför man bör ha en sådan regel. Lärarna
ombeds diskutera regler under speciellt avsatta lektionstimmar och inte på
förekommen anledning, strax efter en konflikt. Slutligen förklarar läraren för
klassen att regelöverträdelser kommer att leda till en negativ konsekvens och att
åtföljande av reglerna kommer att resultera i positiva konsekvenser.
Ärtburk
Ärtburken är namnet på en klassomfattande teckenekonomi. Lärare och elever
sätter upp gemensamma mål för verksamheten i klassrummet Det kan handla
om att följa en eller flera regler eller något individuellt prestationsmål. Varje
elev som lyckas uppfylla målet får lägga en ärta i en burk. När klassens ärtor
nått en viss nivå får de en gemensam belöning. Det kan handla om pop-cornfest
eller något annat som eleverna uppfattar som förstärkande. Därefter fortsätter
samlandet av ärtor tills eleverna nått nästa nivå då de får en mer värdefull
belöning etc.
De lärare som implementerar detta moment i klassrummet uppmanas att
inte skapa negativt grupptryck genom att använda sig av regeln att ”alla måste
uppnå målet för att alla ska få lägga i en ärta”. Den enskilda individen samlar
ärtor men gruppen delar på belöningen.

Föräldra-Komet
Metoden är en för svenska förhållanden utvecklad version av Parent Management
Training (PMT). Den togs fram och anpassades till svenska förhållanden under
början av 2000-talet av Forster, Hassler och Schwan vid socialtjänstförvaltningen
i Stockholm (Kling & Sundell, 2006).
PMT är ett samlingsnamn av ett flertal olika program som har utvecklats i
USA under drygt trettio år. De olika programmen har till viss del olika innehåll
men kunskap om uppfostringsstil och inlärningsteori baserad på behaviorism
återfinns i samtliga program. Denna kunskap används för att utveckla prosociala
beteenden och för att minska uppförandeproblem (Kazdin, 1997).
PMT har under de senaste decennierna åren utvärderats ett flertal gånger.
Resultaten är positiva. Kaminski, Valle, Filene och Boyle (2008) genomförde en
metaanalys av 77 studier av föräldraträningsprogram. Resultaten av denna
studie visade att några komponenter i programmen gav större effekt än andra.
De komponenter som gav störst effekt var positiv interaktion mellan föräldrar
och barn, konsekvent uppfostran och användandet av ”time-out”.
”Time-out” är en term inom PMT och andra föräldrautbildningsprogram
som betyder att barnet, när det uppvisat ett oönskat beteende, tas bort från
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situationen. Syftet med ”time-out” är att barnet skall skiljas från det som förstärker det oönskade beteendet och få tid att lugna ner sig om det är ilsket eller
upprört. I en konflikt mellan föräldrar och barn kan ”time-out” dessutom vara
ett bättre alternativ för föräldrar än andra, mer aggressiva, uppfostringsstrategier.
I Föräldra-Komet används en version av time-out som är anpassad för svenska
förhållanden, kallad ”nödbroms”. Den stora skillnaden är att barnet inte lämnas
ensamt. För en utförlig definition av time-out, se Azrin och Holz (1966, s. 389
ff.).
Både Nock (2003) och Kazdin (2005) menar att PMT är den behandlingsform som är mest utvärderad av alla behandlingsformer för barn och ungdomar. En metaanalys av 26 studier av PMT visade att programmen bidrog till att
en avsevärd minskning av uppförandeproblem i hemmen (Serketich & Dumas,
1996). Oberoende observationer och lärarskattningar visade också att PMT gav
medelstora effekter på barnens beteende i skolan. Kazdin och Wassel (1998)
visade i en studie av PMT att mellan 50 och 80 procent av barnen efter avslutad insats uppvisade beteenden som var ”definitivt förbättrade”, något som
skulle kunna tolkas som att förbättringen var kliniskt signifikant.
Samtidigt finns det givetvis exempel på att PMT inte alltid fungerar. Det har
visat sig att runt var tredje familj som tar del av PMT inte blir hjälpta. Dessa
familjer präglas av att de har låg socioekonomisk status, missbruk, kriminalitet
eller relationsproblem i familjen (Patterson & Fleischman, 1979). Effektivast är
PMT när barnen är yngre än åtta år. McCart, Priester, Davies och Azen (2006)
menar att PMT är mest effektivt under tiden barnen går i förskolan eller i
grundskolans tidigare år.
Två av de mest etablerade och utforskade programmen har utvecklats av
Carolyn Webster-Stratton och Gerald R. Patterson. Gemensamt för WebsterStrattons och Pattersons program är att föräldrarna får handledning och utbildning i hur de kan stödja sitt barn. Vidare följer utbildningen en strukturerad
manual. Träffarna, som är femton till tjugo till antalet, innehåller rollspel och
feedback. Efter varje träff får föräldrarna hemuppgifter baserat på träffens innehåll. Skillnaden mellan programmen är att Pattersons program är avsett för barn
mellan tre och tolv år medan Webster-Strattons program är avsett för barn
mellan tre och åtta år. I Webster-Strattons program används videovinjetter och
videoinspelningar av föräldrars och barns interaktion i hemmet som grund för
diskussion under utbildningen.
Föräldra-Komet grundas huvudsakligen på Pattersons (”Parent Management
Training – Oregon Model”) och Webster-Strattons program (”The Incredible
Years”) men Föräldra-Komet har också inspirerats av Barkleys PMT-program
för barn med ADHD. Föräldra-Komet vänder sig till föräldrar som har barn
som uppvisar uppförandeproblem i hemmet. Barnen behöver sålunda inte ha
någon diagnos för att ta del av Föräldra-Komet.
Föräldrar träffas i grupp under ledning av två handledare. Detta sker vid tio
tillfällen. Vid ytterligare ett tillfälle träffas gruppledarna och föräldrarna till ett
barn individuellt. Under denna träff deltar eventuellt barnets förskollärare eller
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lärare. Varje träff pågår i två och en halv timme. Innehållet i träffarna är (Kling
& Sundell, 2006, s. 12; "Komet för föräldrar," 2010) följande:
Träff 1: Gemensam stund och uppmärksamhet
Under denna träff presenteras grunderna i programmet för föräldrarna. Föräldrarna görs uppmärksamma på hur de kan umgås med sina barn på barnens
villkor. Föräldrarna uppmanas att uppmärksamma och förstärka barnens prosociala beteenden.
Träff 2: Förberedelser och uppmaningar
Föräldrarna får lära sig hur de förbereder barnen för olika aktiviteter och händelser och hur de ger tydliga uppmaningar i syfte att undvika konflikter.
Träff 3: Beröm
Föräldrarna fortsätter, under ledning av gruppledarna, att studera och diskutera
hur de kan förstärka sina barns beteenden.
Träff 4: Teckenekonomi
Föräldrarna får utbildning i hur de kan använda en teckenekonomi i hemmet
för att påverka barnet att börja uppvisa, eller öka frekvensen av, prosociala
beteenden.
Träff 5: Uppföljning av teckenekonomin
Gruppledare och föräldrar går tillsammans igenom hur teckenekonomin fungerar. Föräldrar får av gruppledarna, och ger varandra, råd om hur man kan
effektivisera teckenekonomin. Under denna träff får föräldrarna också råd om
hur de, i samarbete med skolan, kan utveckla teckenekonomin till att omfatta
beteenden i skolan.
Träff 6: Enskild träff
Under denna träff finns tillfälle att bjuda in en annan relevant vuxen än föräldrarna. I de flesta fall bjuds barnets lärare in till mötet. Syftet med mötet är att
planera hur teckenekonomin kan utvecklas till att omfatta beteenden i skolan.
I de fall barnet inte uppvisar några uppförandeproblem i skolan (eller om det i
högre grad är önskvärt) bjuds någon annan relevant vuxen in till träffen.
Träff 7: Att välja strider
Denna träff handlar om att undervisa föräldrarna i hur de kan ge mindre
uppmärksamhet när barnet uppvisar uppförandeproblem. Föräldrarna får
teoretisk utbildning i skillnaden mellan intention och funktion, exempelvis
hur en tillsägelse från en förälder (med intentionen att minska ett uppvisat
uppförandeproblem) kan öka frekvensen, durationen eller magnituden av barnets
uppförandeproblem.
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Träff 8: Nödbroms
Under denna träff får föräldrarna utbildning i hur de kan hantera svåra utbrott
eller konflikter. Nödbromsen är en komponent i Föräldra-Komet som går ut på
att skapa tid till eftertanke hos barn och vuxna samt att ta barnet ur en situation
som barnet (eller föräldern) inte kan hantera. Komponenten är inspirerad av
”time-out” men anpassad till svenska förhållanden. Under träffen diskuterar
föräldrarna under handledning för- och nackdelar med, samt förbehåll för,
komponenten.
Träff 9: Regler och konsekvenser
Föräldrarna får under den nionde träffen utbildning i hur de utformar tydliga
regler för barnets beteende i hemmet och hur de förklarar och förankrar dessa
hos barnet. Ett viktigt moment under denna träff är att föräldrar görs uppmärksamma på hur de kan använda sig av rimliga och förutsägbara konsekvenser.
Träff 10: Problemlösning och tillsyn
Under denna träff får föräldrarna utbildning i hur de strukturerat kan söka
lösningar på problem. Genom att diskutera hur föräldrar kan bli mer intresserade
av barnets kamrater och aktiviteter (när barnet inte är hemma) fokuseras utbildningen under denna träff även på tillsyn.
Träff 11: Framtidsplaner
Under den sista träffen sker en uppföljning av utbildningen och verksamheten.
Under handledning av gruppledarna planerar föräldrarna för hur de i framtiden
kan hantera motgångar och svårigheter.
Av redogörelsen av innehållet i träffarna ovan framgår att FöräldraKometutbildningen först fokuserar på hur föräldrar kan ge uppmuntran och
uppmärksamhet när barnet uppvisar prosociala beteenden och hur föräldrar
kan umgås med sina barn på barnens villkor. Syftet med detta är att skapa en
relation mellan föräldrar och barn som präglas av positiv kommunikation. Under
den senare delen av programmet fokuseras utbildning och handledning på
hantering av negativa beteenden. Föräldrar får lära sig att välja sina strider,
minimera tillsägelser och tjat samt att ge förutsägbara och rimliga konsekvenser
ifall barnet uppvisar oönskade beteenden.
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KAPITEL 7

Forskningsmetodologiska utgångspunkter

Under denna rubrik beskrivs forskningsdesign och begrepp centrala i detta
sammanhang. Bland annat beskrivs skillnaderna mellan experimentella studier
och kvasiexperimentella studier. Därefter presenteras begrepp som är centrala i
statistiska analyser. Slutligen redogörs för forskningsetiska principer.

Experimentell design
Experimentella studier har inte utvecklats för att förklara komplicerade samband
mellan många faktorer beroende av varandra. Däremot är experimentella studier
att föredra när en eller flera möjliga påverkansfaktorer till ett givet resultat skall
identifieras. Detta betyder dock inte att experimentella studier inte påverkas av
de komplicerade samband som omger experimentet. Målet med en experimentell
studie är inte att förklara dessa komplicerade samband. Målet är att skapa en
klar bild av huruvida två variabler är beroende av varandra eller ej (Cook &
Payne, 2002). I föreliggande avhandling är målet att utvärdera om skillnaderna
mellan grupperna vid de olika mättillfällena har påverkats av interventionen.
Cronbach och Shapiro (1982, s. 24) menar att det finns ett forskningsideal
för kvantitativ forskning och det är den randomiserade, experimentella designen.
Det finns ett flertal krav som kan ställas på ett randomiserat experiment. För
det första bör mätningar genomföras på samma sätt i samtliga grupper. För det
andra bör det finnas minst två grupper varav minst den ena får ta del av en
avsiktlig intervention. Vidare bör individerna fördelas till sina grupper på ett
sätt som skapar likvärdiga grupper. Detta sker genom randomisering vilket
skapar två eller flera grupper som i genomsnitt är lika varandra, förutsatt att
randomiseringen gått till på rätt sätt. Följden av en korrekt genomförd randomisering är att skillnaderna mellan grupperna vid eftermätning och uppföljningsmätning beror (som en följd av randomiseringen) på interventionen och inte på
skillnader som fanns innan interventionen (Shadish, Cook, & Campbell, 2002,
s. 13).
En fördel med randomiserad experimentell design är att den minskar hoten
mot den interna validiteten. Den interna validiteten hotas annars av exempelvis
avhopp, mognad och regression mot medelvärdet. En annan fördel med randomiserade experiment är att de minskar hoten mot den externa validiteten. Den
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externa validiteten handlar om i vilken grad ett kausalt samband kan antas gälla
för andra personer i andra situationer (Shadish, et al., 2002, s. 83, 91).
Fairweather (1980) menar att det är absolut nödvändigt att ett nytt program
genomgår en experimentell studie där det jämförs med ett befintligt program.
Dessutom måste grupptillhörigheten randomiseras. Om en studie inte uppfyller
dessa två kriterier är metoden inte vetenskapligt utvärderad, enligt Fairweather.
Smith (1980) skriver, i samma nummer av tidskriften Evaluation and Program
Planning som Fairweather, att experimentella studier erbjuder de bästa möjligheterna att dra kausala slutsatser. Han lyfter fram, och bemöter, inte mindre än
elva problem som experimentella studier har att hantera, bland annat svårigheterna med att randomisera individer, avhopp på grund av att individer hamnar i en grupp där de inte vill vara, diffusion av interventionen till kontrollgruppen, höga kostnader för denna typ av studier etc. Smith menar att kvasiexperimentella studier förvisso kan vara enklare att genomföra och att de kan ge
samma resultat som experimentella studier men att de kvasiexperimentella
studierna har svagheter i designen som gör att det kan vara tvunget att följa upp
intressanta resultat med experimentella studier.
Det finns ett flertal kvantitativa metoder för att utvärdera skolverksamhet.
Farrington, Gottfredson, Sherman och Welsh (2002) har skapat ”Maryland
Scientific Methods Scale” för att kunna göra jämförelser av olika forskningsdesigner. Farrington et al. placerar in forskningsdesignerna i fem nivåer:
På den första, och lägsta, nivån finns korrelationsstudier, exempelvis korrelationen mellan ett preventionsprogram och en mätning av kriminaliteten i området
vid en tidpunkt.
På nivå två befinner sig studier med mätningar före och efter intervention
men där kontrollgrupp saknas. Designen har flera svagheter i den interna validiteten men kausala samband kan fastställas.
På nivå tre befinner sig studier med för- och eftermätning där det finns en
experimentgrupp och en kontrollgrupp. Detta är den lägsta nivån om man ska
kunna dra några slutsatser om huruvida insatsen har haft någon effekt. Designen
har få svagheter i den interna validiteten men har svagheter i urvalet eftersom
experimentgruppen inte nödvändigtvis är jämförbar med kontrollgruppen.
På nivå fyra befinner sig studier med för- och eftermätning, flera experimentgrupper och kontrollgrupp samt kontroll för andra variabler som kan
påverka resultatet. Denna design har god statistisk kontroll av yttre påverkansfaktorer och hanterar svårigheterna med urval på ett mer adekvat sätt.
På den femte och högsta nivån finns studier med för- och eftermätning, flera
experimentgrupper och kontrollgrupp, kontroll av andra variabler som kan
påverka resultatet samt randomisering av grupptillhörighet. Randomiserade,
experimentella studier har den högsta interna validiteten. Denna typ av studier
stöter dock ibland på problem när de ska implementeras. Deltagarna som är
intresserade av att anmäla sig till studien kan bli tveksamma när de inser att de
inte kan välja vilken grupp de kommer att få tillhöra med många avhopp som
följd.
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Svårigheten med randomiserade studier består bland annat av att det ofta
inträffar avhopp (Shadish, et al., 2002, s. 59) och att kontrollgruppen kontamineras (Wilson & Lipsey, 2001). Det kan också finnas etiska svårigheter med
randomiserade studier, exempelvis att individer i väntelista får vänta på insatser,
att grupptillhörighet baserad på randomisering beror på slumpen i stället för
behov. Detta hanterar forskare med etiska överväganden, informerat samtycke
och om möjligt etisk prövning (Shadish, et al., 2002, s. 280 f.).
Wilson och Lipsey (2001) har i en metastudie granskat 319 undersökningar.
De drar i sin sammanställning slutsatsen att experimentella eller kvasiexperimentella studier är att föredra vid utvärdering av interventioner i klassrummet.
Skälet till detta är att effektiviteten i en intervention då kan utvärderas och
jämförelser med en annan intervention låter sig göras. En väl genomförd
randomiserad, experimentell studie med experimentgrupp och kontrollgrupp
anses hålla högsta standard eftersom slutsatser om orsak och verkan kan dras
(McCall & Green, 2004).
Experimentella metodstudier där fler än en metod utvärderas är mycket
ovanliga och tendensen i forskningen är att de blir mer och mer ovanliga
(Eklund, 2000). Enligt Sundell och Stensson (2010, s. 17 f.) hade endast sex
procent av avhandlingarna i pedagogik (under åren 1997 – 2006) som syfte att
utvärdera effekterna av en intervention. Endast en av dessa avhandlingar innehöll
en experimentell studie med randomiserad och kontrollerad design. Anledningarna till att det utförs så få experimentella studierna är flera. Först och
främst anses experimentella metodstudier vara komplicerade och tidskrävande.
Vidare är metodfrågor ”oftast starkt ideologiskt-politiskt laddade” vilket kan
tänkas påverka ”institutionernas beredvillighet att stödja metodforskning”
(Eklund, 2000, s. 138). Eklund menar att det bland forskare inom det pedagogiska fältet finns en ideologiskt baserad tveksamhet till traditionell empirisk
vetenskap.

Kvasiexperimentell design
Förr var den gängse uppfattningen att det var stor skillnad mellan experimentella
studier och studier där grupperna inte var ekvivalenta. Termen ”kvasiexperimentell” introducerades under 1960-talet för att beskriva studier där data
samlades in på samma sätt som i experimentella studier men utan randomisering
av grupptillhörighet (Cronbach & Shapiro, 1982, s. 29). Enligt Cronbach och
Shapiro var det Campbell och Stanley som 1963 introducerade begreppet. De
menar vidare att Campbells och Stanleys förbehåll avseende alltför långtgående
tolkningar av resultatet i kvasiexperimentella studier ledde till att forskare under
lång tid var misstänksam mot metoden. Cronbach och Shapiro menar att de
som hävdade att kvasiexperimentella studier var sämre än experimentella studier,
som betraktades som oklanderliga, delvis resonerade fel eftersom det inte finns
något sådant som ett perfekt experiment. Varken experimentella studier eller
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kvasiexperimentella studier kan anses vara något annat än en ungefärlig beskrivning av verkligheten (Cronbach & Shapiro, 1982, s. 30).
En kvasiexperimentell studie uppfyller inte alla de krav som kan ställas på en
experimentell studie. I likhet med experimentella studier manipuleras en eller
flera betingelser och oberoende variabler är under kontroll (Shavelson, 1996).
Skillnaden består i att individer inte randomiseras till olika grupper utan att de
grupper som finns utgör utgångspunkten. Kvasiexperimentella studier kallas
ibland för ”experiment med icke-ekvivalenta grupper” (Borg & Westerlund,
2006, s. 13). Nackdelen med detta är att det kan finnas en annan, ovidkommande, variabel som påverkar beroendevariablerna (Borg & Westerlund, 2006, s.
12). Shadish, et al. (2002, s. 136) menar att noggrant utvalda grupper tillsammans
med förtester (med utfallsmåtten) ökar möjligheten att uppmärksamma hot mot
den interna validiteten.
Shavelson (1996, s. 306) och Borg och Westerlund (2006, s. 10) menar i likhet
med Campbell och Stanley (1963) att större försiktighet bör iakttas vid uttalandet
om orsakssamband i kvasiexperimentella studier. Enligt Shavelson (1996, s.
306) räknas en studie som kvasiexperimentell om den uppfyller följande fem
kriterier:
1. Man formulerar hypoteser om kausalitet.
2. Man har åtminstone två lägen på den oberoende variabeln men kan
inte alltid manipulera den oberoende variabeln.
3. Man kan oftast inte randomisera deltagarna till olika grupper utan
tvingas acceptera indelning i befintliga grupper.
4. Man inkluderar specifika procedurer för att testa hypoteser.
5. Man försöker motverka hot mot validiteten.

Att samla in information
Bristfälliga mätningar av barns sociala och emotionella problem bidrar troligtvis
till att problem kvarstår eller till och med förvärras. Noggranna mätningar med
lämpliga mätinstrument i barndomen är därför nödvändiga för upptäckt, selektion, prevention och behandling av uppförandeproblem (Merrell, 1995).
Det finns goda skäl till att samla in information både från lärare och från
föräldrar. Många av de beteenden man studerar är situationsbundna, dvs. ett
barn kan bete sig på ett visst sätt i skolan men detta beteende visar sig inte i
hemmet eller vice versa. Att förlita sig till andrahandsinformation (exempelvis
att fråga föräldrarna hur barnet beter sig i skolan) är givetvis möjligt men att gå
direkt till källan är att föredra (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000).

Centrala begrepp i föreliggande avhandling
Ingen studie är bättre än de mätinstrument som används och det sätt de används
på. Fyra begrepp är centrala när det gäller kvaliteten på mätinstrumenten:
reliabilitet, validitet, effective range och inre konsistens. Vidare är begreppen
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power, effektstorlek och signifikans centrala för statistiska studier. Dessa
begrepp presenteras nedan.
Reliabilitet
Goda mätinstrument ger konsekventa resultat oavsett vem som använder dem,
var de används och när de används. Detta kallas reliabilitet. Det finns tre slags
reliabilitet: interbedömarreliabilitet, test-retest-reliabilitet och intern reliabilitet
(Borg & Westerlund, 2006 s. 211).
Interbedömarreliabiliteten handlar om med hur stor träffsäkerhet två bedömare, oberoende av varandra, gör en bedömning (exempelvis av hur ofta ett
specifikt beteende uppvisas).
Test-retest-reliabilitet visar hur stabila variablerna i testet är över tid. Detta
mäts med upprepad mätning genom att man exempelvis låter försökspersonen
fylla i samma testformulär med en månads mellanrum.
Intern reliabilitet handlar om hur homogent ett mätinstrument är, dvs.
överensstämmandet mellan olika frågor kring en specifik företeelse eller ett
specifikt karaktärsdrag (McMillan & Schumacher, 2010, s. 182, 487). Detta
kallas också inre konsistens. Ett mätinstrument med hög inre konsistens mäter
samma dimension med ett flertal olika frågor (Graziano & Raulin, 2007, s. 88).
Nunnally och Bernstein (1994, s. 265) menar att den inre konsistensen bör vara
över 0,70 för att reliabiliteten skall betraktas som måttlig. Ett mätinstrument
som har en inre konsistens som betydligt överskrider 0,80 betraktas som reliabelt
men Nunnally och Bernstein menar att en så hög inre konsistens oftast innebär
slöseri både med tid och med pengar. En inre konsistens som överstiger 0,95
kan innebära att ett flertal frågor är överflödiga och att de inte samlar in någon
unik information.
Validitet
Validitet handlar om giltigheten i en undersökning eller hos ett mätinstrument.
Det finns fyra typer av validitet i en undersökning: Statistisk validitet, begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Graziano & Raulin, 2007,
s. 181; Shadish, et al., 2002, s. 38). När begreppet validitet behandlas i en undersökning skiljs intern validitet från extern validitet (Borg & Westerlund, 2006 s.
16). Intern validitet talar om med vilken säkerhet slutsatsen kan dras att det var
den oberoende variabeln som påverkade den beroende variabeln (och att
påverkan inte kom från någon bakomliggande variabel) (Graziano & Raulin,
2007, s. 183). Extern validitet handlar om frågan om hur gångbart det är att
göra generaliseringar från sambandet mellan den oberoende variabeln och den
beroende variabeln till andra miljöer, personer, situationer, tidpunkter och/eller
andra sätt att mäta de oberoende och beroende variablerna (Graziano & Raulin,
2007, s. 182). Statistisk validitet handlar om huruvida de statistiska slutsatserna
är rimliga, hur säkert p-värdet är. Begreppsvaliditeten talar om hur säkert
teorierna som interventionen grundas på kan förklara resultaten.
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Foster och Mash (1999) skriver om ytterligare en typ av validitet: social validitet. Denna handlar om acceptansen och den sociala betydelsen för insatsers
mål, procedurer och resultat. En aspekt av den sociala validiteten är deltagarnas
upplevelse av programmen och trovärdigheten i programmen.
Validitet hos ett mätinstrument handlar om huruvida mätinstrumentet mäter
det som är avsett att mätas (Borg & Westerlund, 2006, s. 212; Graziano &
Raulin, 2007, s. 181). Det finns fem olika slags validitet när det gäller mätinstrument: innehållsmässig validitet, kriterievaliditet, begreppsvaliditet, prediktiv
validitet och face validity. Den innehållsmässiga validiteten handlar om hur väl
mätinstrumentet täcker in hela det begrepp som man avser att mäta. Kriterievaliditet rör hur väl ett mätinstrument kan predicera andra variabler (Borg &
Westerlund, 2006 s. 213). Begreppsvaliditet handlar om hur väl teorier och
begrepp kan verifieras med mätinstrumentet (Borg & Westerlund, 2006 s. 213).
Den prediktiva validiteten talar om hur väl ett mätinstrument kan förutsäga
kommande händelser. Face validity handlar om hur konstruktören av ett mätinstrument, en användare av testet eller någon annan bedömare uppfattar mätinstrumentets giltighet (Borg & Westerlund, 2006 s. 212).
Effective range
Effective range handlar om hur väl mätinstrumentet är anpassat till det som
skall mätas. Man behöver god variation på två variabler för att kunna få samvariation. Om man har för lite variation på någon variabel får man begränsad
variationsbredd (restriction of range) (Borg & Westerlund, 2006 s. 136). Det
gäller sålunda att använda sig av mätinstrument som mäter tillräckligt högt och
tillräcklig lågt. Om hypotesen är att deltagarna i en studie ska få fler poäng vid
eftertestet än vid förtestet och de redan i förtestet har väldigt höra poäng finns
det inte någon större möjlighet för deltagarna att visa fler poäng vid eftertestet.
Detta kallas takeffekt (Graziano & Raulin, 2007, s. 89). Med samma logik finns
det en golveffekt. Effective range handlar om att använda ett mätinstrument
som förmår mäta det som skall mätas och som har en förmåga att mäta utveckling mellan för- och eftertest.
Signifikans och klinisk signifikans
När en skillnad mellan två grupper eller mättillfällen påstås vara statistiskt
signifikant betyder det i allmänhet att resultatet med 95 procents sannolikhet
inte beror på slumpen. Flay et al. (2005) menar dock att en statistisk signifikans
inte är tillräcklig. De hävdar att resultaten måste vara kliniskt (eller praktiskt)
signifikanta eftersom en statistisk signifikans inte säger något om den kliniska
effekten av skillnaden. Målsättningen blir därför att i enlighet med detta, i studie
2 och 3, redovisa inte bara statistiska signifikanser utan även kliniska signifikanser.
En erkänd metod för att beräkna klinisk signifikans är Jacobsons och Truaxs
metod (Wise, 2004). Jacobson och Truax (1991) menar att det finns tre olika
sätt att operationalisera klinisk signifikans statistiskt:
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1. När individens resultats vid eftermätning respektive uppföljningsmätning befinner sig mer än två standardavvikelser från det kliniska
urvalets medelvärde vid förmätningen, i positiv riktning.
2. När individens resultat vid eftermätning respektive uppföljningsmätning befinner sig inom två standardavvikelser från normalpopulationens medelvärde.
3. När individens resultat vid eftermätning respektive uppföljningsmätning befinner sig närmare normalpopulationens medelvärde än
det kliniska urvalets medelvärde.
I föreliggande avhandling används den första och den andra operationaliseringen vid beräkningar av klinisk signifikans.
Effektstorlek och power
Effektstorlek är ett standardiserat index över den relativa skillnaden mellan två
medelvärden. En effektstorlek mellan 0,20 och 0,50 räknas som liten. För att
upptäcka skillnader med liten effektstorlek krävs stort urval. En effektstorlek
mellan 0,50 och 0,80 betraktas som måttlig och är tillräckligt stor för att kunna
upptäckas visuellt i en graf. En effektstorlek som överstiger 0,80 anses vara
stor. Det krävs endast ett fåtal individer för att upptäcka skillnader när effektstorleken är över 0,80 (Runyon, 1996, s. 510 f.). Wilson, Gottfredson och
Najaka (2001) har i en metaanalys visat att effektstorleken påverkas av omfattningen av barnens uppförandeproblem. Generellt betyder metaanalysens resultat,
förutsatt att interventionen är effektiv, att ju större problem barnet uppvisar vid
studiens start desto större effektstorlek vid studiens slut.
Power definieras som sannolikheten för att en falsk nollhypotes förkastas
(Runyon, 1996, s. 310; Shavelson, 1996, s. 314), dvs. sannolikheten för att finna
en signifikant skillnad om den verkligen föreligger. Det finns några faktorer
som påverkar power hos ett statistiskt test. En ökad signifikansnivå gör att
power ökar (men samtidigt ökar risken för typ-II-fel, dvs. att alternativhypotesen
förkastas trots att det finns en verklig skillnad). Magnituden på behandlingseffekten påverkar också power. Ju högre behandlingseffekt desto högre power.
Vidare påverkar variansen i populationen power. Ju lägre standardavvikelse
desto högre power. Slutligen påverkar storleken på urvalet power. Ett större
urval gör, förutsatt att alla andra faktorer hålls konstanta, att variansen i urvalets
spridning minskar vilket leder till att power ökar (Runyon, 1996, s. 312;
Shavelson, 1996, s. 322 ff.).

Etiska överväganden
De etiska överväganden som varit aktuella i samtliga studier i föreliggande avhandling handlar om information om studierna till lärare och föräldrar, insamling och behandling av data som i en del fall kan betraktas som känslig samt an77

vändandet av diskreta observationer, dvs. observationer där syftet med observationen inte till fullo förklarades innan observationen.
I enlighet med god forskningssed och de etiska riktlinjer som finns inom det
humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området måste forskning på en
”metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt”
(Vetenskapsrådet & Uppsala universitet, 2010) granskas av en forskningsetisk
nämnd.
Studien där Skol-Komet jämförs med Projekt Charlie är inte finansierad av
något forskningsråd vilket ledde till att det inte fanns tillgång till någon etisk
kommitté. Samma sak gäller för studien där Föräldra-Komet läggs till SkolKomet.
Studien där Skol-Komet jämfördes med Kort-Komet har inte granskats i
någon etisk kommitté eftersom denna studie ursprungligen genomfördes inom
ramen för en uppsats på avancerad nivå, vilket inte omfattas av lagen om
etikprövning (Utbildningsdepartementet, 2003).
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KAPITEL 8

Skol-Komet jämfört med Projekt Charlie (studie 1)

Syftet med denna studie var att utvärdera vilken effekt Skol-Komet har på
uppvisade uppförandeproblem, kamratrelationer och lärarnas beröm och reprimander jämfört med en aktiv kontrollgrupp. Den aktiva kontrollgruppen bestod av Projekt Charlie som är ett universellt program där elever utbildas i
sociala färdigheter. Hypotesen var att uppförandeproblemen bland fokuseleverna i Skol-Komet, som är ett program på indikerad och selektiv nivå med
fokus på uppförandeproblem, skulle minska mer än bland fokuseleverna i
Projekt Charlie. En annan hypotes var att förändringar i lärares beteende skulle
mediera minskade uppförandeproblem hos fokuseleverna.
Studien (Forster, Sundell, Morris, Karlberg, & Melin, under tryckning)
kommer att publiceras i Journal of Emotional and Behavioral Disorders. Artikeln
publiceras i denna avhandling med tillstånd från förlaget Sage och den finns
som bilaga längst bak i avhandlingen. I detta kapitel redovisas ett detaljerat
referat av denna. Texten om Projekt Charlie återfinns inte i sin helhet i artikeln
utan presenteras i detta kapitel för att förtydliga vad Skol-Komet har jämförts
med.
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Metod

Urval
Inklusionskriterierna för att läraren och barn skulle få delta i studien var att det
skulle finnas minst en elev i klassen som hade observerbara problem med
hyperaktivitet eller uppförande. Denna elev kallades ”fokuselev”. Vidare skulle
läraren arbeta i en vanlig klass i skolår 1 – 3. Läraren skulle arbeta minst halva
skoldagen i klassen. För deltagande i studien krävdes skriftligt informerat
samtycke från föräldrarna.
14 procent av fokuseleverna i studien var flickor. Eleverna gick vid studiens
början i första eller andra klass. De gick i vanliga klasser med i genomsnitt 22
elever (SD = 4,0). I genomsnitt var eleverna 8,4 år gamla (SD = 0,6). Eleverna i
studien var representativa för övriga Stockholm när det gäller socioekonomiska
faktorer (inkluderar bland annat inkomst, skolavhopp, civilstånd, arbetslöshet,
kriminalitet) däremot var andelen elever med utländsk härkomst högre i studien
(29 procent) än genomsnittet i Stockholm (20 procent).

Procedur
Lärarna på de olika skolorna fördelades genom randomisering till Projekt Charlie
eller Skol-Komet. För att undvika att lärarna i de båda grupperna tog del av
varandras insatser grupperades samtliga lärare på en skola tillsammans och
randomiserades därefter, i enlighet med Flay och Collins (2005). Det fanns 38
skolor att randomisera. 60 lärare i 54 klassrum (från 26 skolor) hamnade i SkolKometgruppen och 40 lärare i 34 klassrum (från 12 skolor) slumpades till Projekt Charlie.
Efter att ha randomiserats till respektive grupp fyllde lärarna i mätinstrumentet
Styrkor och Svårigheter (Goodman & Scott, 1999). Data från denna mätning
jämfördes sedan med data från en norsk studie med mer än sextusen elever
(Heiervang, Goodman, & Goodman, 2008). Eleverna i föreliggande studie hade i
genomsnitt mer än två standardavvikelser högre problempoäng på delskalorna
för hyperaktivitet och uppförandeproblem jämfört med det normativa urvalet i
den norska studien och ingen av eleverna hade mindre än en standardavvikelse mer problempoäng.
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Studiens design
Denna studie var en experimentell studie med en experimentgrupp och en aktiv
kontrollgrupp. Syftet med studien var inte att jämföra Skol-Komet och Projekt
Charlie. Däremot utgjorde Projekt Charlie en trovärdig aktiv kontrollgrupp
eftersom programmet hade god spridning (Ferrer-Wreder, et al., 2005) och
gott renommé. Att jämföra Skol-Komet med en vanligt förekommande insats
i skolan är i enlighet med rekommendationerna i Flay, et al. (2005).
Data samlades in vid för-, efter- och uppföljningsmätningar. I genomsnitt
förflöt 6,3 månader mellan för- och eftermätning (SD = 1,1) och 14,4 månader
mellan för- och uppföljningsmätning (SD = 0,9). Ingen skillnad i tid noterades
mellan de olika grupperna. Samma lärare fyllde i frågeformulären vid samtliga
mättillfällen. Utbildningen och handledningen av lärarna inleddes direkt efter
förmätningen och avslutades en månad innan eftermätningen.

Utbildning och handledning
Skol-Komet
Lärarna fick, i grupper om fyra eller fem lärare, utbildning och handledning
under nio tretimmarsträffar. I genomsnitt deltog lärarna i 7,2 träffar (SD = 1,3)
vilket betyder utbildning och handledning i 22 timmar.
Under utbildningen användes en manual och videovinjetter som demonstrerade lärares och elevers beteende i klassrummet. Innehållet i utbildningen
redovisas mer utförligt i Forster och Karlberg (2005). Varje utbildningstillfälle
avslutades med en individuellt anpassad hemuppgift som sedan följdes upp i
början av nästa utbildningstillfälle. Beteendeanalys användes under utbildning
och handledning för att analysera och anpassa de individuella interventionerna.
Projekt Charlie
Projekt Charlie är ett universellt preventionsprogram där man undervisar elever
i emotionella och sociala färdigheter. Programmet utvecklades av Storefrontgruppen i Minnesota, USA (Project Charlie Manual, 1987). I mitten av 1990-talet
tog Laurel och Arild Krosness en reviderad version av programmet till Sverige.
Revideringen består i att innehållet fick ett utvidgat innehåll avseende emotionell
intelligens och etik (Project Charlie AB, 2009).
I Projekt Charlie har man inte för avsikt att direkt påverka uppförandeproblem hos eleverna och programmet innehåller inte undervisning i beteendeorienterat ledarskap i klassrummet. Konkreta mål i programmet är att kunna hantera
konflikter, förbättra elevernas självkänsla och minska mobbning. Programmet
är avsett för barn i åldern 5-11 år. Meningen är att barnen skall få undervisning
enligt manualen i 20 till 30 minuter per vecka i ett eller flera år (Project Charlie
Manual, 1987).
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Programmet har tidigare utvärderats i en mindre studie i Storbritannien
(Hurry & McGurk, 1997). I en första delstudie, som publicerades 1997, jämfördes
120 barn i åldern sju till tio år i London. Det fanns ingen skillnad mellan studiens
två grupper avseende självkänsla eller intention att använda droger och aktuellt
drogbruk. Vid uppföljningsmätningen (Hurry, Lloyd, & McGurk, 2000) visade
det sig att de barn som hade fått ta del av Projekt Charlie i mindre utsträckning
hade använt sig av tobak jämfört med elever som inte hade fått ta del av programmet.
I denna studie har barnens ordinarie lärare undervisat i Projekt Charlie till
skillnad från de brittiska studierna där speciellt utbildade Projekt Charlie-lärare
gav utbildningen. En annan skillnad som finns mellan programmet i denna
studie och programmet i de brittiska studierna är att det i den svenska Projekt
Charlie-manualen finns ett tillägg som heter ”Justa kompisar” som har till syfte
att lära barnen att ”uppskatta varandras olikheter” ("Projekt Charlie," 2010).
Lärarna som fick ta del av Projekt Charlie fick, i grupper bestående av tjugo
lärare, två dagars utbildning i programmet. Utbildningen bestod framför allt av
rollspel av lektioner ur Projekt Charlie-manualen. Utöver de två dagarna fick
lärarna, under tre timmar, ett extra tillfälle med möjlighet att diskutera hur man
kan anpassa programmet utifrån de individuella behoven hos eleverna. Totalt
fick lärarna i Projekt Charlie-gruppen i genomsnitt 18 timmars utbildning och
handledning.

Programintegritet
De strategier som användes av lärarna i Skol-Kometgruppen grundas företrädesvis på principen om differentiell förstärkning av lämpliga och olämpliga
beteenden. Som en följd av detta genomfördes oberoende observationer av
beröm och reprimander från lärare vid förmätning, eftermätning och uppföljningsmätning.
Dessutom rapporterade lärarna i Skol-Kometgruppen vid eftermätningen
hur mycket de arbetat med programmets mer specifika procedurer. Eftersom
insatserna kring fokuseleverna var skräddarsydda så varierade i viss grad det
som lärarna gjort i klassrummet. Samtliga lärare hade satt upp tydliga beteendemål och förstärkt desamma. Drygt två tredjedelar av lärarna hade modellerat
och repeterat klassens regler samt satt upp dem på väggen och ungefär tre
fjärdedelar hade använt sig av en teckenekonomi. I knappt hälften av fallen
hade hemmet levererat belöningarna i teckenekonomierna. Mindre än hälften
av lärarna i Skol-Komet hade implementerat Kompisarbete.
De lärare som ingick i Projekt Charliegruppen hade inte något specifikt
program att följa. De kunde själva välja vilka Projekt Charlielektioner de skulle
implementera. Lärarna ombads dock att implementera femton till tjugo lektioner.
Vid eftermätningen visade det sig att lärarna i genomsnitt hade genomfört
tretton lektioner med innehåll från Projekt Charlie och vid uppföljningsmätningen nitton.
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Mätinstrument
Två olika mätmetoder användes: observationer och frågeformulär. Det som
primärt utvärderades var lärares ledarskap i klassrummet, mätt i beröm och
tillsägelser, och uppförandeproblem hos fokuseleverna. Eftersom uppförandeproblem ofta samvarierar och interagerar med kamratproblem och hyperaktivitet
(Ladd, 2006; Pedersen, Vitaro, Barker, & Borge, 2007; Snyder, Prichard,
Schrepferman, Patrick, & Stoolmiller, 2004) samlades data in även om detta.
Slutligen, eftersom elever med uppförandeproblem löper ökad risk för att misslyckas i skolan (Kearney, 2008), mättes den tid eleverna arbetade med angiven
uppgift (s.k. ”time-on-task”).
Tre delskalor i Conners Teacher Rating Scale (CTRS-39) (Conners, 1990;
DuPaul, Power, McGoey, Ikeda, & Anastopoulos, 1998) användes för att mäta
uppförandeproblem, hyperaktivitet och kamratproblem. För mer detaljerad
information om CTRS, se avsnittet om mätinstrument i studie 3.
Lärarna fyllde också i en Kortfattad Lärarskattning över UppförandeProblem
(KLUP) (Sundell & Kraft, 2002) för samtliga barn i studien, inklusive fokuseleven
(N=1940). Detta gjorde att normativa jämförelser kunde genomföras. För en
mer utförlig beskrivning av KLUP, se avsnittet om mätinstrument i studie 3.
Blinda oberoende observatörer besökte klassrummen en hel dag under respektive mättillfälle. De observerade kontinuerligt om någon elev uppvisade ett
störande eller aggressivt beteende. Vidare noterade observatörerna varje gång
läraren gav fokuseleven en reprimand. Observatörerna observerade också hur
mycket fokuseleverna arbetade under en lektion och skattade efter lektionen
hur mycket beröm fokuseleven fick. Samma skattning gjorde observatören efter
skoldagen.
Observatörerna utgjordes av psykologistudenter på masternivå. Interbedömarreliabiliteten mellan studenterna undersöktes innan observationerna genomfördes och den var god till utmärkt (0,67 < < 0,84). I syfte att validera observatörernas skattningar skattade lärarna vid dagens slut elevernas beteende i ett
kortfattat skattningsformulär. Lärarnas skattningar visade sig stödja observatörernas skattningar med undantag för skattningen av beröm från läraren där det
inte fanns några signifikanta samband mellan lärarskattningarna och observatörsskattningarna.
En sociogramundersökning genomfördes i enlighet med principerna i Coie,
et al. (1982). En forskningsassistent administrerade undersökningen. Beroende
på att positiva och negativa nomineringar har olika innebörd redovisas mätningarna av positiva och negativa nomineringar var för sig och inte i enlighet med
Coie, et al. (1982) eller Asher och Dodge (1986).

Avhopp och internt bortfall
Tre lärare hoppade av studien när det var dags för eftertestet, två deltagare från
Skol-Kometgruppen och en från Projekt Charliegruppen. Vid uppföljningsmät83

ningen framgick att totalt fjorton deltagare hade hoppat av studien, åtta från
Skol-Kometgruppen och sex från Projekt Charliegruppen.
För de lärare som deltog i samtliga mätningar var det genomsnittliga interna
bortfallet ungefär sex procent. Detta bortfall hanterades genom multipel imputering i enlighet med aktuell litteratur på området (Brown et al., 2008; Little &
Rubin, 2002; Schafer & Graham, 2002). Eftersom samtliga deltagare på detta
sätt kunde inkluderas i analysen kunde en s.k. ”intention-to-treat”-analys
genomföras.

Hanterande av grupperade data
De deltagande lärarna och deras elever (N = 100) grupperades inom klassrummen (N = 88), som sedan grupperades inom skolorna (N = 38). För att ta
hänsyn till grupperingen av klasser inom skolorna beräknades intraklasskorrelationerna (ICC) och variationsinflationsfaktorerna (VIF) för samtliga mått
(Murray & Hannan, 1990). Den genomsnittliga ICC för utfallsmåtten var 0,09
(SD = 0,10). Även om detta är tämligen högt var den genomsnittliga VIF 1,13
(SD = 0,14) vilket är att betrakta som lågt. Anledningen till de låga VIF-värdena
var att de flesta skolor endast innehöll en eller två deltagande klasser. Sammanfattningsvis genomfördes analyserna på klassnivå (N=88) med hänsyn tagen till
gruppering av elever och lärare i klassrummen. F-värdena i ANOVORNA
justerades med VIF som tog hänsyn till grupperingen av klasser inom skolorna
(Murray, 1998).

Beräkning av power
Statistisk power för att upptäcka en liten till måttlig effektstorlek (d=0,35), med
ett urval på 88 klassrum och en alphanivå på 0,05, var 0,80 (kritiskt Fvärde=3,95). Statistisk power beräknades med hjälp av mjukvaran G*Power
(Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007).
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Resultat
Den enda skillnaden som fanns mellan grupperna vid förmätningen var på
CTRS delskala för hyperaktivitet där eleverna som ingick i experimentgruppen
fick högre skattningar än kontrollgruppen [F(1,86) = 5,7, p < 0,05]. Det fanns
inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende ålder, kön, klasstorlek,
socioekonomisk nivå för skolorna, andelen invandrare eller andelen elever som
fick specialundervisning [F(1,86) < 2,8, p > 0,05].

Analyser av interventionseffekter
Effekterna av interventionen analyserades med hjälp av ANOVA upprepad
mätning med tid och grupp som faktorer.
Primära mått
Vid eftermätningen fanns det signifikanta interaktionseffekter mellan tid och
grupp för uppförandeproblem och reprimander från lärare, se tabell 2. Eleverna
i Skol-Kometgruppen visade en mer fördelaktig utveckling jämfört med Projekt
Charliegruppen. Vid uppföljningsmätningen fanns det signifikanta interaktionseffekter mellan grupp och tid för fyra av de fem primära utfallsmåtten, se tabell 2.
Tabell 2. ANOVA upprepad mätning för de primära utfallsmåtten vid efter- och uppföljningsmätning.
Eftermätning
Utfallsmått

Tid
F(1,86)

Uppföljningsmätning

Tid*Grp
EffektF(1,86) storlek (d)

Obs. utagerande bet.
1,06
5,90 *
CTRS utagerande bet.
18,23 ***
0,56
KLUP utagerande bet.
1,02
2,43
Reprimander fr. läraren
2,99
5,85 *
Beröm fr. läraren
3,50
0,17
Notera att * p < 0,05, ** p = <0,01, *** p = <0,001

0,63
0,15
0,22
0,46
0,12

Tid
F(1,86)
3,87
11,87
10,00
4,71
4,85

Tid*Grp
EffektF(1,86) storlek (d)

***
**
*
*

4,04
0,28
5,37
9,02
8,73

*

*
**
**

0,62
0,02
0,68
0,83
1,15

Sekundära mått
Det fanns starka huvudeffekter av tid för delskalan för hyperaktivitet i CTRS,
både vid eftermätningen och vid uppföljningsmätningen, se tabell 4. Eftersom
det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna för delskalan för hyperaktivitet
vid förmätningen genomfördes en kompletterande analys enligt rekommendation
från Norman och Streiner (2008). I en stegvis regressionsanalys användes värdet
vid uppföljningen som beroendevariabel. Första steget i analysen kontrollerade
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för effekten av förmätningsvärdet, andra steget kontrollerade för effekten av
interaktionen mellan förmätningsvärdet och grupptillhörighet. Sist i ekvationen
lades den oberoende variabeln grupptillhörighet till, vilken var signifikant,
F=(2,84) = 5,66, p < 0,01. Den största minskningen i hyperaktivitet uppvisades
i gruppen som fick ta del av Skol-Komet.
Vidare fanns en signifikant interaktionseffekt av tid och grupp i SkolKomets favör avseende positiva kamratnomineringar, både vid eftermätningen
och vid uppföljningsmätningen.
Tabell 4. ANOVA repeated measures för de sekundära utfallsmåtten vid efter- och Uppföljningsmätning.
Utfallsmått

Eftermätning
Tid
F(1,86)

Tid*Grupp
F(1,86)

Time-on-task
0,15
0,16
CTRS hyperaktivitet
21,66 ***
0,30
Pos. kamratnom.
0,79
5,52 *
1,45
0,07
Neg. kamratnom.
CTRS kamratproblem
9,23 **
0,10
Notera att * p < 0,05, ** p = <0,01, *** p = <0,001.

Uppföljningsmätning
ES (d)

Tid
F(1,86)

0,11
0,42
0,57
0,00
-0,02

0,14
26,92 ***
2,06
0,90
1,69

Tid*Grupp
F(1,86)
2,07
0,20
4,85 *
0,29
0,40

ES (d)
0,48
0,57
0,46
-0,07
0,09

Analys av mediatorer
De signifikanta effekterna av beröm och reprimander från lärarna skedde i enlighet med intentionerna i Skol-Komet. En analys av mediatorer genomfördes för
att undersöka hypotesen att förändringen i lärarnas uppmärksamhet medierade förändringen i uppförandeproblem hos eleverna. Eftersom det inte fanns
några signifikanta skillnader mellan grupperna vid eftermätningen avseende
beröm kunde mediering av beröm inte undersökas. Däremot visade analysen att
förändringen i reprimander från lärare delvis medierade uppförandeproblem
hos fokuseleverna vid uppföljningsmätningen. Enligt Sobels test (Baron &
Kenny, 1986) var den medierande effekten signifikant [z(88) = 2,1, p < 0,05].

Moderatorer av interventionseffekter
Multipla regressionsanalyser med tvingande ordningsföljd genomfördes för att
undersöka de möjliga modererande effekterna av fokuselevernas ålder, kön,
klasstorlek, specialundervisning, etnisk härkomst och det sociala indexet på
elevernas skolor. Endast två variabler modererade interventionseffekten: socioekonomiskt index modererade utfallsvariabeln lärarberöm vid eftermätningen
och förekomsten av specialundervisning modererade time-on-task vid uppföljningsmätningen. Två signifikanta moderatorer är mindre än vad man kunnat
vänta sig av slumpen givet 120 analyser (6 moderatorer x 10 utfallsvariabler x 2
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mättillfällen) och p < 0,05, vilket betyder att interventionseffekterna inte påverkades av modererande variablerna.

Interventionens sociala validitet
Social validitet handlar om den sociala betydelsen och acceptansen för insatsers
mål, procedurer och resultat (Foster & Mash, 1999). En aspekt av den sociala
validiteten är trovärdigheten i programmen och deltagarnas upplevelse av
programmen. I syfte att undersöka hur trovärdigt lärarna tyckte att respektive
program var distribuerades ett formulär till lärarna – “metodens trovärdighet”
(se mer om detta mätinstrument i studie 2). Den inre konsistensen för formuläret
var = 0,98). Lärarna svarade på en skala mellan 1 (inte alls) och 5 (väldigt
mycket). Det genomsnittliga resultatet var 4,4, både för Skol-Kometgruppen
(SD = 0,4) och Projekt Charliegruppen (SD = 0,4). Detta resultat antyder att
lärarna i båda grupperna upplevde att metoderna var trovärdiga och acceptabla.
En annan aspekt av den sociala validiteten i denna studie är i vilken grad
resultaten av insatserna märks bland kamraterna. Data samlades in från fokuselevernas klasskamrater (N = 1 940), både om positiva och negativa kamratnomineringar och KLUP. Detta innebär att det gick att göra jämförelser med den
genomsnittliga klasskamraten som norm. Vid uppföljningsmätningen hade
fokuseleverna fått i genomsnitt en ny kamratnominering, vilket innebar att de
hade lika många kamratnomineringar som sina klasskamrater (Z = 0,0). Däremot
var de negativa kamratnomineringarna avseende fokuseleverna vid eftermätningen fortfarande nästan en standardavvikelse över genomsnittet i båda
grupperna.
Proportionen av fokuselever som var minst en standardavvikelse över
klasskamraternas (N = 1 940) genomsnitt avseende uppförandeproblem i
KLUP halverades nästan i den grupp som fick ta del av Skol-Komet, från 73
procent till 39 procent. I gruppen som fick ta del av Projekt Charlie ökade
andelen från 63 procent till 72 procent. Denna skillnad var signifikant [ 2
(df=1) = 8,7, p < 0,01].
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Diskussion
Hypotesen att Skol-Komet skulle få bättre resultat på uppförandeproblem och
lärares ledarskap stöddes delvis vid eftermätningen och till fullo vid uppföljningsmätningen. Vid eftermätningen fanns signifikanta interventionseffekter på
de primära utfallsmåtten uppförandeproblem och reprimander från lärare. Vid
uppföljningsmätningen hade dessa effekter hållit i sig och dessutom visade sig
ytterligare effekter på uppförandeproblem (KLUP) och observerat beröm från
lärare. Analysen av mediatorer gav delvis stöd för hypotesen att förändringar i
lärares beteende medierade uppförandeproblem hos fokuseleverna.
Bland de sekundära utfallsmåtten fanns det signifikanta interventionseffekter
på positiva kamratnomineringar för fokuseleverna vid efter- och uppföljningsmätningen samt lärarskattad hyperaktivitet (CTRS) vid uppföljningsmätningen.
Samtliga skillnader var i Skol-Komets favör.
Interventionens sociala validitet var uppenbar beträffande de normativa
jämförelserna av fokuselevernas klasskamrater och den höga trovärdigheten
som lärarna tillskrev såväl Skol-Komet som Projekt Charlie.
Det finns studier som visat att lärare generellt ger mindre beröm till elever
som är utagerande och att detta beröm minskar efter hand (Beaman &
Wheldall, 2000). Den signifikanta skillnaden mellan grupperna avseende lärares
beröm beror på en minskning av beröm från lärare i gruppen som tog del av
Projekt Charlie. Interventionen med Skol-Komet tycks ha fungerat som en
buffert för den naturliga minskningen i beröm. Denna effekt har också noterats
av Metropolitan Area Child Study Research Group och Gorman-Smith (2003).
Effekterna av interventionen framträdde tydligare i observationerna än i lärarskattningarna. Eventuellt är det så att interventionen har minskat elevernas
uppförandeproblem men inte i någon större grad förändrat lärarnas uppfattning
om fokuseleverna. Lärarskattningar är mindre känsliga för det aktuella sammanhanget än vad observationer är och är därför känsligare för olika former av
bias, exempelvis förväntanseffekter (de Los Reyes & Kazdin, 2005).
Tidigare forskning (Clunies-Ross, Little, & Kienhuis, 2008; Hamre & Pianta,
2001; Silver, Measelle, Armstrong, & Essex, 2005) visar att konflikter och negativt beteende hos lärarna påverkar eleverna mer än vad beröm och stöd gör. I
beaktande av detta är det inte överraskande att i föreliggande studie se att en
minskning i reprimander medierade förändringar i uppförandeproblem men att
beröm från lärarna däremot inte gör det.
En möjlig förklaring till att endast de positiva kamratnomineringarna påverkades är att negativa kamratskattningar är mer stabila över tid än positiva
kamratnomineringar (Johnston, Pelham, Crawford, & Atkins, 1988). Vidare har
det tidigare visat sig att interaktionen mellan lärare och elever i högre grad
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påverkar positiva kamratskattningar jämfört med negativa kamratskattningar
(Hughes, et al., 2001).

Resultatens generaliserbarhet
En styrka hos studien är den externa validiteten. Studien är den första randomiserade studien av beteendeorienterat ledarskap i klassrummet (avsett för elever
som löper risk för antisocial utveckling) som genomförts utanför Nordamerika.
I denna studie skapades generaliserbarhet över tid genom uppföljningsmätningen
efter fjorton månader. Denna visade att effekterna av interventionen med SkolKomet hade bibehållen effekt efter fjorton månader och att resultaten för drygt
hälften av utfallsmåtten till och med förbättrades mellan eftermätning och
uppföljningsmätning. Generaliserbarheten av resultaten i studien stöds också
av att Skol-Komet i hög grad av lärarna skattades som acceptabel, vilket är en
viktig faktor då det underlättar vidare spridning (Finn & Sladeczek, 2001; Foster
& Mash, 1999).
Något som ytterligare stärker den externa validiteten är att elever och lärare i
studien rekryterades från ett stort antal skolor med varierande förutsättningar.
Möjligen begränsas generaliseringen av resultatet till att gälla svenska förhållanden då antalet utagerande elever möjligen är något lägre i Sverige jämfört med
exempelvis USA (Larsson & Frisk, 1999).

Studiens begränsningar
En begränsning hos studien är att relationen mellan lärare och elev endast studerades med en metod (observation). En annan begränsning hos studien är att
interbedömarreliabiliteten mellan observatörerna avseende observationerna av
uppmärksamhet från läraren endast kontrollerades före interventionen och inte
under studiens gång. En tredje begränsning i studien är att observationerna endast genomfördes under en dag vid varje mättillfälle. Observationer under flera
dagar vid varje mättillfälle hade stärkt reliabiliteten. Även om detta är en svaghet i studien så ifrågasätter det inte på allvar studiens resultat eftersom lärarnas
valideringar av observationerna under studien stödde validiteten hos tre av fyra
observatörsmått. Slutligen utgjorde möjligen den begränsade utvärderingen av
interbedömarreliabiliteten att felvariansen ökade och att risken för att missa
möjliga interventionseffekter ökade.

Svar på den första frågeställningen
Interventionen med Skol-Komet minskade fokuselevernas uppvisade uppförandeproblem och hyperaktivitet jämfört med Projekt Charlie. Dessutom
minskade, i Skol-Komet, reprimander från lärare. De positiva kamratnomineringarna ökade i gruppen som tog del av interventionen med Skol-Komet.
Detta stödjer hypotesen att uppförandeproblemen skulle minska mer i elev89

gruppen som fick ta del av Skol-Komet. Att minskningen i reprimander medierade minskade uppförandeproblem vid uppföljningsmätningen stödjer den andra
hypotesen.
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KAPITEL 9

Skol-Komet jämfört med Skol-Komet och
Föräldra-Komet i kombination (studie 2)

I detta kapitel presenteras en randomiserad studie med 86 elever i grundskolans
tidigare år. 44 elever fick ta del av insatser i skolan och 42 elever fick ta del av
en kombinerad insats där de fick stöd både i hemmet och i skolan (Skol- och
Föräldra-Komet, härefter kallat SFK). Att en föräldrautbildning läggs till en
insats i skolan och att de enskilda interventionernas effekt utvärderas är något
som betraktas som relativt ovanligt (Reid, et al., 2007).
Samtliga fokuselever fick ta del av Skol-Komet (härefter kallat SK) och
hälften slumpades till att dessutom få ta del av Föräldra-Komet. Syftet med
studien var inte att utvärdera effekten av Skol-Komet eller Föräldra-Komet
jämfört med kontrollgrupp. Det hade redan gjorts i studierna av Forster, et al.,
(under tryckning) och Kling, et al., (under tryckning). Studien söker besvara
frågan om, och i så fall vilken grad, föräldrautbildningen bidrar till att minska
uppförandeproblem hos fokuseleverna i skolan.

Tidigare forskning
Den studie som i flera avseenden är mest lik föreliggande studie är en studie av
Reid, et al. (2007). I deras studie studerades kombinerade insatser i skola och
hem med programmet ” the Incredible Years”. I studien randomiserades lärare,
föräldrar och barn till en av tre betingelser. En grupp föräldrar, lärare och barn
(i genomsnitt 5,5 år) fick ta del av insatser i hem och skola (H+S). En annan
grupp fick ta del av insatser endast i skolan (S). Den sista gruppen fick inte ta
del av någon insats utöver det vanliga och denna grupp utgjorde kontrollgrupp
(K). I studien ingick fler än 1100 barn som enligt lärare och/eller föräldrar
uppvisade måttliga eller stora uppförandeproblem. Vidare ingick barnens
föräldrar och lärare i studien. Insatserna pågick under två år.
Insatsen i skolan avsåg att förbättra barnens problemlösningsförmåga,
känsloreglering och skolmognad. Två gånger i veckan (totalt 60 lektioner) fick
barnen öva på relevanta färdigheter. Barnens lärare tog del av en utbildning
under fyra dagar (28 timmar) för att kunna implementera insatsen.
Föräldrautbildningen skedde i grupp och fokuserade på positiva och effektiva
uppfostringsstrategier. Föräldrarna fick också lära sig att stödja elevernas sociala
kompetens och färdigheter som är viktiga i skolan.
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Resultatet vid eftermätningen visade att föräldrar i H+S använde sig signifikant mer av beröm och incitament än föräldrar i S och K. När det gäller förmåga
att kontrollera sina känslor (delskala i P-COMP) ökade denna förmåga för H+S
jämfört med K.
Reid, et al. redovisade inte effektstorlekar mellan grupperna över tid men det
går att sluta sig till dessa värden baserat på de medelvärden och standardavvikelser som presenteras. När det gällde delskalan för inkonsekvent uppfostran i
PPI var effektstorleken mellan H+S och S trivial vid eftermätningen (ES = -0,11)
och liten vid uppföljningsmätningen (ES = -0,25). Effektstorleken mellan de tre
grupperna vid eftermätning och uppföljningsmätning var genomgående små
och varierade mellan 0,11 och 0,25).
Effektstorleken mellan de tre grupperna för delskalan för beröm och incitament var något större och varierade mellan 0,04 och 0,44. Effektstorleken för
H+S och S vid eftermätningen var -0,44 och vid uppföljningsmätningen -0,14.
När det gäller delskalorna i P-COMP varierade effektstorlekarna mellan 0,13
och 0,27 för delskalan för prosocialitet och mellan 0,09 och 0,39 för delskalan
för känsloreglering vid eftermätning och uppföljningsmätning.
Det fanns vid eftermätningen inte några signifikanta skillnader avseende
uppförandeproblem mellan de grupper som fick ta del av insatser i skolan (H
och H+S). Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan dessa grupper och
kontrollgruppen.
I likhet med studien av Reid, et al. är syftet med föreliggande studie att undersöka om effekten av insatserna mot uppförandeproblem i skolan förstärks av
att föräldrar får ta del av en utbildning i föräldraskap. Den mer explicita frågeställningen lyder: Vilken effekt har Skol-Komet om föräldrar parallellt tränas i
sin föräldraroll?
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Metod
Urval
Rekrytering av deltagare
Lärare rekryterades genom information via stadsdelsnämnderna i Stockholm.
Samtliga stadsdelsnämnder fick ett utskick, via brev och fax, där de ombads att
vidarebefordra information om studien till samtliga skolor i stadsdelen. Kraven
för att lärarna skulle få delta i föreliggande studie var att de skulle arbeta i en
vanlig klass, inte i små grupper eller liknande. De skulle arbeta med elever som,
när studien startade, var mellan sex och tretton år. Vidare skulle det i klassen
finnas minst en elev (den s.k. fokuseleven) som, enligt läraren, uppvisade uppförandeproblem som utgjorde en svårighet för läraren. Dessutom var det nödvändigt att undervisningen i klassen skulle ske på svenska eftersom eleverna
skulle delta i undersökningen, vilken skedde på svenska. Slutligen var det ett
krav för lärarens deltagande att föräldrarna till fokuseleven hade givit sitt tillstånd till att de och barnet skulle delta i studien.
Föräldrarna rekryterades via skolorna. Lärarna fick veta att de kunde få gå en
utbildning i Skol-Komet och att kravet för att de skulle få ta del av utbildningen
var att de arbetade med minst en elev som uppvisade problem med uppförandeproblem i skolan och i hemmet. En förutsättning för att lärarna skulle få
delta i studien var att de inhämtade föräldrarnas samtycke till att deras barn
kunde delta i studien.
Kraven för att föräldrarna skulle få delta i studien var att de hade ett barn i
något av grundskolans sex första år som uppvisade uppförandeproblem i
hemmet och att föräldrarna gav tillstånd att barnen och de själva kunde ingå i
undersökningen.
Fokuseleverna
En elev i varje skolklass fick ta del av interventionen med Skol-Komet. Hälften
av dessa elever fick dessutom ta del av Föräldra-Komet i hemmet.
Föräldrarna fyllde vid förmätningen i ett formulär där de bland annat fick
besvara ett antal bakgrundsfrågor om barnets kön, ålder och boendesituation
men även frågor om barnet hade någon diagnos och om barnet i så fall medicinerades för detta. Svaren på dessa frågor och några till presenteras nedan.
Åldern på fokuseleverna varierade mellan sex år och tretton år. I genomsnitt
var fokuseleverna i SK 8,7 år (SD = 2,1) och fokuseleverna i SFK var i genom-
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snitt 8,3 år (SD = 2,1). Denna skillnad var inte statistiskt signifikant [t(83) =
0,94, p = e.s.].
Mätinstrumentet Styrkor och svårigheter (SDQ) används för att urskilja barn
som uppvisar uppförandeproblem i skolan från barn som inte gör det. I denna
studie hade samtliga fokuselever (utom en per grupp) en totalpoäng på SDQ
som översteg medelvärdet i en skandinavisk normalgrupp i jämförbar ålder
(Heiervang, et al., 2008) med mer än tre standardavvikelser. Det fanns vid förmätningen inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende totala
antalet poäng på symptomskalan i SDQ [t(69) = -0,92, p = e.s.]. Jämförelsen med
Heiervang, et al. (2008) visade att samtliga fokuselever i studien uppvisade
omfattande uppförandeproblem i skolan.
Andelen flickor var lägre i SK än i SFK. I SK ingick tre flickor och 41 pojkar
och i SFK ingick tio flickor och 32 pojkar. Skillnaden avseende kön beroende
på grupp var statistiskt signifikant [ 2 (df=1) = 4,83, p < 0,05].
Deltagarna i studien rekryterades i tre olika omgångar, så kallade kohorter.
Antalet fokuselever per kohort varierade något, från 21 i den första kohorten
till 38 i den sista kohorten. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur
många fokuselever och lärare som ingick i respektive kohort beroende på grupp
[ 2 (df=2) = 0,14, p = e.s.].
De flesta fokuselever gick i skolor med elever i skolår f-6 och f-9. Endast ett
fåtal av fokuseleverna gick i f-3- eller f-5-skolor. Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan grupperna avseende åldersspannet på skolorna där fokuseleverna
och lärarna gick [ 2 (df=4)= 2,17, p = e.s.].
I genomsnitt gick det drygt 21 elever i klasserna i gruppen som fick endast
SK (SD = 8,4) och knappt 21 elever (SD = 5,2) i klasserna som fick SFK. Det
fanns ingen statistiskt signifikant skillnad avseende hur många klasskamrater
fokuseleverna hade [t(60) = 0,19, p = e.s.].
Antalet elever i klasserna som uppvisade uppförandeproblem var tämligen
lika i de båda grupperna. I de klasser där fokuseleverna fick ta del av SK fanns
det i genomsnitt fyra elever (SD = 3,0) och lika många (SD = 2,4) i de klasser
där fokuseleverna fick ta del av SFK. Märkligt nog fanns en klass där elever
med uppförandeproblem saknades helt, något som var ett inklusionskriterium
för att få vara med i studien. Antalet elever med uppförandeproblem varierade
mellan noll och tretton. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan
grupperna i hur många elever som uppvisade uppförandeproblem [t(65) = -0,16,
p = e.s.].
Nästan alla fokuselever gick i kommunal skola. Endast två fokuselever gick i
friskola, det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende om de
gick på kommunal skola eller friskola [ 2 (df=1) = 1,95, p = e.s.].
Fokuselevernas skolor varierade i storlek mellan tolv och 1400. Det genomsnittliga elevantalet på skolorna där fokuseleverna i SK gick var 570 (SD = 300)
och det genomsnittliga elevantalet på skolorna där fokuseleverna i SFK gick var
556 (SD = 348). Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant [t(78) = 0,49, p
= e.s.].
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För en del barn kan en diagnos vara ett tecken på svårare uppförandeproblem
vilket skulle kunna påverka resultatet. Antalet fokuselever med diagnos som kan
förklara barnets uppförandeproblem var i stort sett lika mellan grupperna. I SK
hade sex fokuselever diagnos och i SFK fem. I samma grupp var en fokuselev
under utredning och i SK var tre fokuselever under utredning. Tjugo fokuselever
i SK saknade diagnos och 24 fokuselever i SFK. För femton fokuselever i SK
och sexton fokuselever i SFK saknades uppgift om diagnos. Skillnaden i antal
barn med diagnos var inte statistiskt signifikant [ 2 (df=2) = 1,44, p = e.s.].
Endast ett fåtal av fokuseleverna medicinerade för sina uppförandeproblem.
Tre av fokuseleverna i SFK medicinerade för sina uppförandeproblem och en
fokuselev i SK. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant [ 2 (df=1) = 1,00, p
= e.s.].
I genomsnitt hade 3,8 (SD = 4,8) elever i SK och 2,9 (SD = 4,3) i SFK föräldrar som båda var födda i utlandet. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant [t(66) = 1,28, p = e.s.].
Lärarna
Lärarna fyllde i ett frågeformulär där de bland annat svarade på frågor om hur
länge de arbetat som lärare och hur ofta det fanns mer än en lärare i klassrummet.
Svaren på dessa frågor presenteras nedan.
Antal timmar som de deltagande lärarna arbetade i den klass där interventionen skedde varierade mellan 6 timmar och 30 timmar per vecka. I genomsnitt
arbetade lärarna i SK knappt 19 timmar i klassen (SD = 5,5) och lärarna i SFK
knappt 21 timmar (SD = 4,2). Lärarna i SFK arbetade fler timmar i klassen men
det fanns inte någon statistisk skillnad avseende hur många timmar lärarna arbetade i klassen [t(64) = -0,96, p = e.s.].
Antalet år som lärarna i studien arbetat som lärare varierade från ett halvt år
till som mest 38 år. I genomsnitt hade lärarna i SK arbetat i lite drygt sexton år
(SD = 11,2) och lärarna i SFK lika länge (SD = 13,4). Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan grupperna avseende yrkeserfarenheten [t(65) = -0,01, p = e.s.].
Antal timmar som de deltagande lärarna hade stöd av ytterligare en vuxen varierade i viss grad mellan grupperna. Inom grupperna var variationen stor, från
noll timmar till 25 timmar. Lärarna i SK hade stöd av en vuxen i genomsnitt tio
timmar (SD = 8,2) och detsamma gällde för lärarna i SFK (SD = 10,4). Det
fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna avseende hur många
timmar den implementeringsansvariga läraren hade stöd av ytterligare en vuxen
[t(6) = 1,16, p = e.s.]
Skillnaderna i hur många timmar lärarna hade stöd av minst två vuxna i klassrummet varierade mycket inom grupperna, från ingen tid alls till 26 timmar. Skillnaden mellan grupperna var också påfallande. Lärarna i SK hade stöd av minst
två vuxna drygt en och en halv timme i veckan (SD = 4,3) och lärarna i SFK
hade stöd av minst två vuxna under knappt fyra timmar (SD = 7,2). Det fanns
dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna avseende hur många
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timmar lärarna i respektive grupp hade stöd av minst två vuxna [t(58) = -1,57, p
= e.s.].
Föräldrarna och familjen
Det fanns endast en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna och den
gällde skillnader i utbildningsnivå. Föräldrarna tillfrågades om nivån på sin
högsta utbildning. När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå fanns det signifikanta skillnader mellan grupperna både för mammor och för pappor. I SK
hade sju mammor gymnasieexamen och tolv mammor hade gått upp till tre år
på universitet eller högskola. I SFK var förhållandet det omvända. Arton
mammor i SFK hade examen från gymnasiet och endast fyra hade gått på universitet eller högskola upp till tre år. Denna skillnad var statistiskt signifikant
[ 2 (df=3) = 9,06, p < 0,05]. När det gäller papporna var förhållandet mellan
grupperna i stort sett detsamma som för mammorna. Nio av papporna i SK
hade gymnasieexamen och lika många hade gått upp till tre år på högskola eller
universitet. Fjorton av papporna i SFK hade gymnasieexamen som sin högsta
studienivå och endast fyra pappor hade gått upp till tre år på universitet eller
högskola. Skillnaden mellan papporna var statistiskt signifikant [ 2 (df=3) =
8,14, p < 0,05].
Ganska många barn bodde med båda sina föräldrar (sexton av fokuseleverna
i SK och tretton i SFK) även om det var ungefär lika vanligt att de bodde på
annat sätt. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna avseende barnens boende [ 2 (df=4) = 3,27, p = e.s.].
Föräldrarnas ålder varierade mellan 28 och 58 år. Mammorna var något yngre
än papporna. Föräldrarna i SK var något äldre. Medelålder för mammorna var i
SK 40 år (SD = 4,7) och i SFK 38 år (SD = 4,9). Skillnaden i ålder mellan
mammorna, beroende på grupp, var inte statistiskt signifikant [t(56) = 1,26, p =
e.s.]. Medelåldern för papporna var i SK 42 år (SD = 6,3) och i SFK 39 år (SD
= 5,8). Inte heller denna skillnad var statistiskt signifikant [t(55) = 1,78, p = e.s.].
Antalet mammor som var födda i Sverige, i övriga Norden och utanför
Norden var i stort sett lika och det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad
mellan grupperna [ 2 (df=2) = 0,48, p = e.s.]. 24 av mammorna i SK var födda i
Sverige och 25 av mammorna i SFK. Fem av mammorna i SK var födda utanför
Sveriges gränser (en i övriga Norden). Fem av mammorna i SFK var födda
utanför Sveriges gränser (två i övriga Norden). Det fanns en liten skillnad mellan
papporna beroende på grupptillhörighet. Det fanns inga pappor i SFK som var
födda i övriga Norden och samtidigt fanns det fyra pappor i SK som var födda
i övriga Norden. Lika många pappor (tjugo stycken), i båda grupperna, var födda
i Sverige. Fyra pappor i SK var födda utanför Norden och sju i SFK. Skillnaden
i födelseland för papporna var inte statistiskt signifikant [ 2 (df=2) = 4,80, p =
e.s.].
Antalet äldre och yngre syskon kan tänkas ha påverkat föräldrarnas uppfostringsstrategier. Variationen mellan antalet äldre och yngre syskon var stor inom
grupperna men mindre mellan grupperna. Fokuseleverna i SK hade i genomsnitt
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0,86 (SD = 1,03) äldre syskon och 0,48 yngre syskon (SD = 0,69) och fokuseleverna i SFK hade i genomsnitt 0,73 äldre syskon (SD = 0,27) och 0,70 yngre
syskon (SD = 0,84). Vare sig skillnaden i antal äldre syskon [t(56) = 0,44, p = e.s.]
eller antalet yngre syskon [t(56) = -1,09, p = e.s.] var statistiskt signifikant.
Stöd från släkt och vänner kan möjligen påverka barns beteende och föräldrars
uppfostringsstrategier. Data dikotomiserades. ”Mycket bra stöd” och ”bra
stöd” betraktades som ”bra stöd” och ”varken eller”, ”dåligt stöd” och ”mycket
dåligt stöd” betraktades som ”dåligt stöd”. 34 av familjerna i SK upplevde att
de hade bra stöd av släkt och vänner och tio att de inte hade det. 33 av familjerna
i SFK upplevde att de hade bra stöd av familj och vänner och nio att de inte
hade det. Skillnaderna mellan grupperna avseende upplevt stöd från vänner och
släkt var som synes liten och inte statistiskt signifikant [ 2 (df=1) = 0,02, p = e.s.].

Procedur
Etiska överväganden
Samtliga föräldrar fick information om studien, metoden och de etiska riktlinjer
som gäller för det humanistiska och samhällsvetenskapliga området
(Vetenskapsrådet, 2002). De fick veta att de när som helst kunde hoppa av
studien utan att behöva motivera varför, att de uppgifter som lämnades skulle
presenteras på ett sådant sätt att ingen skulle kunna identifiera dem och att
uppgifterna inte skulle användas i något annat syfte än i studien. Samtliga
föräldrar fick lämna in ett formulär om skriftligt samtycke för att deras barn
och de själva skulle kunna vara med i studien.
Studien finansierades inte av något forskningsråd vilket ledde till att det inte
fanns någon forskningsetisk kommitté att tillgå.
Frågeformulär
De föräldrar och lärare som deltog i studien fick frågeformulären skickade till
sig med post vid de tre mättillfällena. I kuvertet fanns ett missivbrev, frågeformulären och ett frankerat svarskuvert. Av missivbrevet framgick att föräldrar
och lärare inte skulle skriva namn någonstans. På frågeformulärets första sida
fanns en sifferkod som användes för att kunna identifiera individerna i studien.
Den enda som kunde koppla sifferkoden till någon form av personuppgifter var
författaren.
En vecka efter att svarstiden hade gått ut skickades en påminnelse ut till de
lärare och föräldrar som glömt, eller låtit bli, att skicka in sina frågeformulär.
Denna påminnelse hade samma innehåll som det ursprungliga utskicket. Om
föräldrarna eller lärarna fortfarande inte skickade in frågeformulären blev de
kontaktade per telefon och tillfrågade ifall de ville fortsätta att vara med i studien
och om de i så fall kunde tänka sig att skicka in frågeformulären.
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Telefonintervjuer
Telefonintervjuerna med Parent Daily Report (PDR) genomfördes av intervjuare
som utbildas under en timme vid institutionen för didaktik vid Uppsala universitet. Tidigare studier visar att PDR kan användas med hög reliabilitet redan
efter en timmes utbildning av telefonintervjuarna (Chamberlain & Reid, 1987).
Proceduren var följande: föräldrarna blev uppringda under vardagar vid ungefär samma tidpunkt. Detta skedde företrädesvis under fem dagar i rad. Telefonintervjun tog tre till fyra minuter i anspråk. Detta har visat sig vara fallet
även i tidigare studier (Crona Nordmark, 2004). Crona Nordmark visade
dessutom i en studie att det inte finns något samband mellan samtalstiden och
resultatet i PDR.
Utbildning av lärare
De 27 handledarna för Skol-Kometprogrammet rekryterades huvudsakligen
bland personal inom skolans stödenheter (skolresursteam och skolstödsteam).
De fick ta del av en hel dag och åtta halvdagars utbildning utspritt under loppet
av en termin.
Handledarna utbildade och handledde i sin tur de 86 lärarna i grupper. I
genomsnitt utbildade handledarna 6,1 lärare (SD = 2,17). I en handledningsgrupp med lärare kunde det ingå lärare både från den grupp som endast fick ta
del av Skol-Komet och från den grupp där föräldrarna dessutom fick ta del av
Föräldra-Komet.
De lärare som ingick i studien fick utbildning och handledning i grupp vid
åtta tillfällen à tre timmar. En skillnad mellan studierna i denna avhandling är
att lärarna i studie 1 och 3 fick handledning av handledare med goda kunskaper
i beteendeanalys och i denna studie fick lärarna handledning av handledare som
gick den första terminen av sin handledarutbildning i Skol-Komet. Att handledarnas bristande erfarenhet i denna studie kan ha påverkat resultatet negativt
framgår av en pilotstudie genomförd av två lärarstudenter. Tio handledare i
föreliggande studie djupintervjuades av två lärarkandidater och intervjuerna
visade att handledarna i stor utsträckning kände sig osäkra i sin roll under den
första terminen och att de först under den andra terminen av sin utbildning
kände sig mer bekväma i rollen som handledare (Frank & Hansson, 2005).
Utbildning av föräldrar
Preventionscentrum Stockholm (Precens) var den avdelning inom socialtjänstförvaltningen som hade till uppgift att bedriva förebyggande arbete (exempelvis
mot kriminalitet och droger) riktat till barn och ungdomar. Precens var ansvarigt
för implementeringen av Skol-Komet och Föräldra-Komet.
Genom att upplåta en del av sin personal till föräldragruppsledare blev även
stadsdelsförvaltningarna delaktiga i projektet. Denna personal bestod av förskollärare och socialarbetare inom enheten för individ och familj. Tanken med att
använda personal inom stadsdelarna var att kompetensen skulle stanna kvar i
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stadsdelarna efter att projektet var avslutat. Föräldrarna som fick ta del av
Föräldra-Komet träffades i grupp under ledning av två gruppledare. Utbildningen omfattade tio gruppträffar à två och en halv timme och ett tillfälle då
föräldrarna träffade gruppledarna enskilt. Vid detta enskilda tillfälle kunde
dessutom barnets lärare delta för att samordna interventionen i hemmet med
den i skolan.

Mätinstrument
Styrkor och svårigheter (SDQ)
Mätinstrumentet SDQ användes i föreliggande studie för att beskriva fokuselevernas svårigheter vid tiden för förmätningen, dvs. innan interventionen
påbörjades. Det heter ursprungligen Strengths and Difficulties Questionnaire och
utvecklades under 1990-talet av Goodman (1994). Instrumentet är avsett att
undersöka den psykiska hälsan hos barn, barnens styrkor och svårigheter samt
symptom på svårigheter. Fördelen med SDQ är att det är ett kortfattat mätinstrument som visat goda psykometriska egenskaper.
Lärarna skattar fokuselevernas beteende (genom att kryssa för ”stämmer
inte”, ”stämmer i viss mån” eller ”stämmer precis”) i en symptomskala med tio
positiva och femton negativa påståenden. Eftersom mätinstrumentet endast har
tre svarslägen är det relativt okänsligt för förändring och används därför endast
för att beskriva fokuseleverna vid förmätningen
Symptomskalan består av fem delskalor som mäter prosocialitet, hyperaktivitet/uppmärksamhets-problem, emotionella problem, uppförandeproblem och
kamratproblem. Faktorstrukturen i dessa delskalor har visat sig överensstämma
i ett flertal studier (se exempelvis Becker, Woerner, Hasselhorn, Banaschewski
och Rothenberger, 2004; Goodman, 2001). Varje delskala ger en poäng som
varierar mellan 0 och 10 poäng. Totalresultaten från dessa delskalor (utom delskalan för prosocialitet) ger en total symptompoäng som varierar mellan 0 och
40.
SDQ har validerats mot både Child Behavior Checklist (Becker, et al., 2004)
och Rutters lärarformulär (Goodman, 1997). Dessa studier visar att SDQ har
god samtidig validitet. Reliabiliteten vid upprepad mätning (efter 4-6 månader)
har i en tidigare studie visat sig ligga på 0,73 (Goodman, 2001).
I tidigare studier har den inre konsistensen visat sig vara god. I Goodman
(2001) var den inre konsistensen för symptomskalan 0,73 ( ) och i
Koskelainen, Sourander och Kaljonen (2000) varierar den inre konsistensen för
de fem delskalorna mellan 0,71 och 0,86. Baserat på data från förmätningen i
föreliggande studie (N = 74-77) visade det sig att den inre konsistensen för
respektive delskala var (inre konsistens inom parentes): prosocialitet (0,75),
hyperaktivitet (0,74), emotionella problem (0,71), uppförandeproblem (0,64)
och kamratproblem (0,65). För hela problemskalan var den inre konsistensen
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0,69 ( ), dvs. något lägre än studierna av Goodman (2001) och Koskelainen, et
al. (2000).
I en studie visade det sig att risken för psykisk ohälsa var femton gånger
större för barn med ett resultat på symptomskalan över den 90:e percentilen
jämfört med barn som hade ett resultat som understeg den 90:e percentilen,
något som styrker validiteten i mätinstrumentet (Goodman, 2001).
Sammanfattningsvis är SDQ ett mätinstrument med goda psykometriska
egenskaper som väl förmår att skilja mellan ett normalurval och ett kliniskt
urval (Becker, et al., 2004). SDQ kan användas för forskningsändamål och för
att utvärdera resultatet av en intervention eller behandling (Garralda, Yates, &
Higginson, 2000; Goodman, Ford, Simmons, Gatward, & Meltzer, 2000). Möjligen kan frågan ställas ifall mätinstrumentet är känsligt för förändring med tanke
på att det först och främst är ett screeninginstrument och att det endast har tre
svarslägen.

Utfallsmått i skolan
Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory-Revised (SESBI-R)
I SESBI-R skattar lärare uppförandeproblem i skolan. Mätinstrumentet är avsett för att identifiera barn och ungdomar i åldern två till sexton år som är i
behov av stöd på grund av uppförandeproblem (Querido & Eyberg, 2003;
Rayfield, Eyberg, & Foote, 1998). Mätinstrumentet innehåller 38 frågor som
representerar vanliga störande beteenden som är observerbara för lärare. Varje
beteende skattas på två olika skalor. Den första skalan utgörs av en intensitetsskala där lärare anger hur ofta ett beteende förekommer. Detta sker på en sjugradig Likertliknande skala med fem grader: aldrig (1), sällan (2-3), ibland (4),
ofta (5-6) och alltid (7). Summan av dessa frågor bildar en intensitetsskala med
lägsta poäng 38 och högsta poäng 262 (Rayfield, et al., 1998).
Den andra skalan i SESBI-R utgörs av en problemskala där läraren anger om
beteendet för närvarande utgör ett problem. Antalet ”ja” bildar en problemsumma mellan 0 och 38 (Rayfield, et al., 1998). Problemskalan visar hur hög
tolerans läraren har för elevens uppförandeproblem, till skillnad från intensitetsskalan som visar frekvensen av uppförandeproblemen (Brestan, 2003).
SESBI-R anses ha adekvata psykometriska egenskaper (Funderburk & Eyberg, 1989). Samtidigt har studier visat att det finns viss inkonsekvens i faktorstrukturen för intensitetsskalan i SESBI-R. Olika studier förespråkar enfaktorslösningar (Funderburk & Eyberg, 1989) och trefaktorslösningar (Burns &
Owen, 1990; Schaughency, Hurley, Yano, Seeley, & Talarico, 1989) för mätinstrumentet.
SESBI-R har visat sig ha hög interbedömarreliabilitet (Funderburk &
Eyberg, 1989) och god reliabilitet vid upprepad mätning (Funderburk, Eyberg,
Rich, & Behar, 2003): r (70) = 0,98, p < 0,001 för problemskalan och r (72) =
0,94, p < 0,001 för intensitetsskalan.
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I en studie av drygt 2 500 barn visade det sig att det fanns signifikanta huvudeffekter av kön och ålder. Effekterna i resultatet beroende på kön och ålder var
försumbara (Burns & Patterson, 2001).
Jacobson och Truax (1991) menar att en intervention har haft klinisk signifikans exempelvis ifall individer rört sig från klinisk nivå till normalnivå. Enligt
den första operationaliseringen av klinisk signifikans har en förändring varit
kliniskt signifikant ifall en individ vid eftermätning eller uppföljningsmätning
har ett resultat som med två standardavvikelser understiger den kliniska gruppens
medelvärde vid förmätningen. De 42 pojkarna i den kliniska gruppen hade ett
medelvärde på 183,50 (SD = 22,31). De åtta flickorna i den kliniska gruppen
hade ett medelvärde på 177,13 (SD = 23,50). Gränsen för klinisk signifikans
hämtades från Burns och Patterson (2001) där värdena vid den nittionde percentilen användes som gränsvärde för att skilja en normalpopulation från en klinisk
population (153 för pojkar och 133 för flickor). Om pojkarna i den kliniska
gruppen vid eftermätningen eller uppföljningsmätningen hade en poäng som
understeg 138,88 (två standardavvikelser lägre än det kliniska urvalets medelvärde vid förmätningen) ansågs resultaten vara kliniskt signifikanta. De åtta
flickor som vid förmätningen hade ett resultat som var högre än 133 poäng på
intensitetsskalan ansågs uppvisa uppförandeproblem på en klinisk nivå. Om de
vid eftermätningen eller uppföljningsmätningen hade mindre än 130,13 (två
standardavvikelser under den kliniska populationens medelvärde vid förmätningen) ansågs de ha minskade uppförandeproblem på en signifikant nivå.
Något gränsvärde för problemskalan i SESBI-R räknades inte ut eftersom
den i högre grad mäter lärarnas tolerans snarare än fokuselevernas beteende.

Utfallsmått i hemmet
I hemmen användes tre utfallsmått, dels Eyberg Child Behavior Inventory för att
utvärdera eventuella förändringar av lite mer frekventa uppförandeproblem,
dels Parent Daily Report för att utvärdera eventuella förändringar av mindre
frekventa uppförandeproblem. Slutligen användes Social Competence Scale – Parent
Version (P-COMP) för att utvärdera eventuella förändringar av föräldrarnas
uppfattningar av fokuselevernas prosociala beteende.
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
Formuläret, som fylls i av föräldrar, används för att mäta uppförandeproblem
hos barn och ungdomar i åldern 2–16 år (McMahon & Frick, 2005). ECBI är
normerat i Sverige och anses vara ett användbart och robust mätinstrument,
användbart för att utvärdera och mäta behandlingseffekter exempelvis av
föräldraträningsprogram (Axberg, 2007; Axberg, Johansson Hanse, & Broberg,
2008).
Föräldrarna anger på en sjugradig Likertskala hur ofta olika beteenden inträffar: aldrig (1), sällan (2-3), ibland (4), ofta (5-6) och alltid (7). Formuläret innehåller 36 frågor som behandlar olika uppförandeproblem, t.ex. ”ljuger” och ”får
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ilskeutbrott”. Förutom att föräldrarna fyller i hur ofta problemet förekommer
så fyller de även i (för varje fråga) om problemet för närvarande utgör ett
problem (Burns & Patterson, 2001). Detta leder till att det skapas två summor,
dels en intensitetssumma som visar den totala förekomsten av de 36 beteendena
dels en problemsumma som visar hur många av uppförandeproblemen som
innebär problem för föräldrarna. Totalsumman för intensitetsskalan varierar
mellan 36 och 252 poäng och totalsumman för problemskalan varierar mellan 0
och 36 poäng (Axberg, et al., 2008; Eyberg, 1992).
ECBI har använts i stor utsträckning och är ett väl validerat mätinstrument
(Burns & Patterson, 2000). Colvin, Eyberg och Adams (1999) visade att barn
som hade fått behandling, eller var under behandling, för inlärningssvårigheter
eller uppförandeproblem hade signifikant högre poäng både på intensitetsskalan
och på problemskalan, något som styrker validiteten i mätinstrumentet.
Funderburk, et al. (2003) menar att mätinstrumentet förmår att skilja en klinisk
grupp från en normalgrupp.
Interbedömarreliabilitet mellan pappor och mammor har visat sig vara måttlig
till god, 0,69 för intensitetsskalan och 0,61 för problemskalan (Eyberg &
Pincus, 1999). I Axberg et al. (2008) överensstämde mammors och pappors
uppfattning väl. Skillnaden mellan mammors och pappors skattningar var inte
signifikant för intensitetsskalan. Däremot var skillnaden mellan mammor och
pappor signifikant när det gäller problemskalan. Mammorna skattade barnen
som mer problematiska (Axberg, et al., 2008).
Reliabiliteten vid upprepad mätning är god, 0,86 för intensitetsskalan och
0,88 för problemskalan (Eyberg & Pincus, 1999).
I en norsk standardisering av normer (Reedtz, et al., 2008) undersöktes drygt
4000 slumpvis utvalda barn i åldern fyra till tolv år. Beteendena som undersöktes
med intensitetsskalan uppvisades huvudsakligen ”sällan” eller ”ibland” och det
genomsnittliga resultatet på skalan var 89,9 poäng (SD = 24,6). Det genomsnittliga resultatet på problemskalan låg på 3,1 poäng (SD = 4,5).
Det finns studier som visar att det förekommer skillnader i resultat i ECBI
beroende på kön och ålder. I en svensk studie av 841 barn i åldern tre till tolv år
(Axberg, et al., 2008) fick barnen i genomsnitt 88,2 poäng (SD = 26,0). Barnen
mellan tre och sex år hade signifikant fler poäng (94 poäng, SD = 23,8) än barnen
mellan sju och tio år (83,3 poäng, SD = 26,8). Pojkar hade fler poäng än flickor,
90,6 poäng (SD = 27,6) för pojkar jämfört med 85,6 poäng (SD = 24,3) för
flickor.
Både intensitetsskalan (0,92) och problemskalan (0,90) visade sig i denna
studie ha god inre konsistens. Detta har visat sig även i tidigare studier. I
Colvin, Eyberg och Adams (1999) och Eyberg och Pincus (1999) var den inre
konsistensen något högre, intensitetsskalan hade en inre konsistens på 0,95 och
problemskalan 0,93. Axberg, et al. (2008) replikerade dessa resultat i en svensk
studie med liknande resultat.
Klinisk signifikans beräknades med Jacobsons och Truaxs (1991) första
operationalisering. De individer som vid förmätningen hade ett resultat som
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var högre än den nittionde percentilen i Axberg, et al. (2008) ansågs uppvisa
uppförandeproblem på en klinisk nivå. De pojkar som vid förmätningen hade
en poäng som översteg den nittionde percentilen (122,0) tillhörde den kliniska
gruppen. Om de vid eftermätningen eller uppföljningsmätningen hade en
poäng som understeg 111,81, dvs. två standardavvikelser (SD = 19,98) under
medelvärdet (M = 151,77) för den kliniska gruppen, ansågs deras uppvisade
uppförandeproblem ha minskat på en kliniskt signifikant nivå. De flickor som
hade fler än 111 poäng vid förmätningen räknades till den kliniska gruppen.
Denna grupp flickor hade vid förmätningen ett medelvärde på 145,00 (SD =
24,97). Om de vid eftermätningen eller uppföljningsmätningen hade färre än
95,06 poäng (två standardavvikelser lägre än den kliniska gruppens medelvärde
vid förmätningen) ansågs deras uppvisade uppförandeproblem ha minskat på
en kliniskt signifikant nivå.
Något gränsvärde för problemskalan i ECBI räknades inte ut eftersom den i
högre grad mäter föräldrarnas tolerans snarare än fokuselevernas beteende.
Social Competence Scale – Parent (P-COMP)
P-COMP är ett mätinstrument som används för att mäta föräldrars uppfattning
av barns prosociala beteende och känsloreglering (Corrigan, 2002, 2003). Mätinstrumentet består av tolv frågor, fördelade på två delskalor. Sex av frågorna
mäter prosocialitet och de resterande sex frågorna mäter känsloreglering. Varje
fråga i P-COMP beskriver ett beteende som barnet kan uppvisa i ett socialt
sammanhang (Corrigan, 2002, 2003). Frågorna är formulerade som påståenden, exempelvis ”Mitt barn kan acceptera en motgång”, ”Mitt barn delar med
sig till andra” och ”Mitt barn har lätt för att sätta sig in i andra människors
känslor”. Föräldrarna anger sina svar på en Likertskala i fem steg: stämmer
inte alls (0) – stämmer något (1) – stämmer måttligt bra (2) – stämmer bra (3) –
stämmer mycket bra (4). Eftersom svaren på varje fråga kodas mellan 0 och 4
erhålls en maximal poäng på 48.
Validiteten hos mätinstrumentet styrks av att det i flera studier visat sig kunna
skilja ett normalurval från ett kliniskt urval avseende barns prosociala beteenden
och känsloreglering (Corrigan, 2002, 2003; Gouley, Brotman, Huang, & Shrout,
2008). Den samtidiga validiteten styrks av att P-COMP har validerats mot ett
flertal andra mätinstrument (Gouley, et al., 2008).
P-COMP har hög inre konsistens. De båda delskalorna har en inre konsistens
på 0,80 ( ) och totalskalan har en inre konsistens på 0,87 ( ) i ett normativt
urval. Den inre konsistensen i ett högriskurval är något lägre. Delskalan för
prosocialitet har en inre konsistens på 0,74 ( ), delskalan för känsloreglering
0,77 ( ) och totalskalan 0,84 ( ) (Corrigan, 2002). I föreliggande studie var den
inre konsistensen för delskalan för känsloreglering 0,80 ( ), den inre konsistensen för delskalan för prosocialitet 0,81 ( ) och den inre konsistensen för totalskalan 0,88 ( ).
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Stabiliteten vid upprepad mätning har visat sig vara måttlig och resultaten i
P-COMP har inte visat sig påverkas signifikant av vare sig ålder eller kön
(Gouley, et al., 2008).
Med tanke på att P-COMP endast består av tolv frågor (som inte är situationsbundna), snabbt går att fylla i (Gouley, et al., 2008), har god validitet
(Corrigan, 2002, 2003; Gouley, et al., 2008) och har hög inre konsistens i delskalorna och totalskalan är mätinstrumentet användbart för att utvärdera den
sociala kompetensen hos barn (Corrigan, 2002, 2003).
Eftersom målgruppen för interventionen rekryterats på grund av att de uppvisade uppförandeproblem (och inte för att de hade bristande social kompetens)
genomfördes inte någon beräkning av klinisk signifikans för detta mått.
Parent Daily Report (PDR)
PDR är ett föräldraobservationsmått i form av en telefonintervju som används
för att mäta förekomsten av uppförandeproblem (eller frånvaron av uppförandeproblem) i hemmet, under de senaste 24 timmarna. Telefonintervjuerna
genomförs vanligtvis av en intervjuare under fem vardagar i rad (Chamberlain
et al., 2006) under två veckors tid under förmätningen och tre gånger per vecka
under två veckor under eftermätningen (Patterson, Chamberlain, & Reid, 1982).
PDR innehåller både frågor om mer allvarliga normbrott (exempelvis slagsmål,
stölder etc.) och mindre allvarliga normbrott (exempelvis användande av fula
ord eller svordomar) (Ogden & Hagen, 2008). Det faktum att föräldrarna
endast behöver minnas hur barnet betett sig under de senaste 24 timmarna
reducerar slumpmässiga och systematiska felkällor och ökar reliabiliteten och
validiteten i föräldrarnas utsagor (Keil, 2007). I en studie av Patterson, Chamberlain och Reid (1982) visade sig PDR ha god reliabilitet vid upprepad mätning
(från 0,62 till 0,82).
Det finns normerade data för barn i åldern fyra till tolv år (Chamberlain,
1994). Det genomsnittliga resultatet för barn utan större uppförandeproblem är
5,33 problembeteenden i genomsnitt per dag (Chamberlain & Reid, 1987).
Interbedömarreliabiliteten mellan olika telefonintervjuare har i tidigare studier
visat sig vara hög (Chamberlain & Reid, 1987; Patterson, et al., 1982) och PDR
korrelerar starkt med observationer av barns beteenden i hemmet (WebsterStratton, Kolpacoff, & Hollinsworth, 1988).
Chamberlain och Reid genomförde en klusteranalys som visade att det finns
två kluster med god inre konsistens: aggressivitet ( = 0,88) och omognad ( =
0,80). Två kluster visade något lägre inre konsistens: asocialitet ( = 0,65) och
vedergällning ( = 0,65). De studerade också hur resultaten i PDR påverkades
av kön och ålder. Studien visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i
resultatet i klusteranalysen som berodde på kön eller ålder (Chamberlain &
Reid, 1987). Keil (2007) genomförde en faktoranalys och fann en tvåfaktorlösning. En faktor kallades ”negativa beteenden” och bestod av 17 frågor. Denna
faktor hade hög inre konsistens ( = 0,84). Den andra faktorn som föll ut kallades ”lågfrekventa beteenden” och bestod av sex frågor med låg inre konsi104

stens ( = 0,18). Keil genomförde vidare analyser och menar att det finns gott
stöd för en enfaktorslösning. Denna enfaktorslösning passar både pojkar och
flickor och barn av olika etniskt ursprung.
Crona Nordmark (2004) genomförde en mindre studie på en normalgrupp
med barn och fann att det förelåg en signifikant skillnad mellan hur mammor
och pappor svarade. Under de första fem intervjuerna (av sammanlagt sju)
hade mammorna ett högre medelvärde än papporna (M = 10,3 jämfört med M
= 5,8) [F(1,31) = 10,22, p < 0,01].
PDR kan användas för att skilja en diagnosgrupp från en normalgrupp. I en
svensk studie jämfördes resultaten mellan en normalgrupp och en grupp barn
med ADHD/DAMP/ADD. Det visade sig att det fanns en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna för 21 av 33 frågor. För diagnosgruppen varierade det genomsnittliga antalet problembeteenden per dag mellan 12,7 och
14,2. Det genomsnittliga antalet problembeteenden för normalgruppen varierade
mellan 4,0 och 6,3. Den statistiskt säkerställda skillnaden mellan grupperna
fanns vid samtliga mättillfällen (Langkjaer, 2004). Langkjaer testade mätinstrumentets reliabilitet genom att genomföra split-half-test (0,67 r 0,89, p <
0,001), test-retest (r = 0,85, p < 0,001) och Cronbachs alpha-koefficient ( =
0,91). Testerna visade på god reliabilitet och intern stabilitet. Validiteten testades mot ECBI och visade medelhöga till höga samband.
Vid första intervjutillfället fick föräldern ange om barnet hade problem med
de olika beteendena för närvarande eller inte. Exempelvis ”Har ditt barn problem
med att sköta sig vid måltiderna för närvarande?” Detta kallades för ”den första
intervjun”. Anledningen till att föräldern först fick svara på om beteendena
utgjorde ett problem är att föräldrar tenderar att rapportera problembeteenden
som skett (ibland långt) tidigare. I PDR är man intresserad av om ett problembeteende förekommit under de senaste 24 timmarna.
När intervjuaren genomfört den första intervjun ställdes frågorna ännu en
gång. Föräldern svarade denna gång på om de olika beteendena hade förekommit
de senaste 24 timmarna eller inte. Vid de resterande fyra intervjutillfällena ställdes
endast frågor som rörde de senaste 24 timmarna.
Den inre konsistensen för PDR i föreliggande studie var 0,92 ( ). För fyra
av frågorna saknades värden för korrelation med total eftersom dessa händelser
inte hade inträffat (”trassel med polisen”, ”eldat”, ”stulit” och ”skolkat”). För
de övriga frågorna varierade korrelationen med total mellan 0,16 och 0,73. Den
inre konsistensen påverkades högst marginellt av att de fyra frågorna togs bort.
De fyra frågor som togs bort ströks sedan ur samtliga beräkningar av resultatet.
En principalkomponentanalys (PCA) genomfördes och åtta faktorer hade ett
eigenvalue över 1,0. Den första faktorn förklarade 44 procent av variansen.
Kaisers MSA visade sig vara 0,75 vilket indikerar en medelgod homogenitet
(Kaiser & Rice, 1974). Det finns sålunda rimliga skäl att välja att utföra beräkningar baserat på en enfaktorslösning för PDR.
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Den första intervjun (som inte handlade om barnets beteende de senaste 24
timmarna) användes inte i analyserna, i enlighet med råden i Chamberlain och
Reid (1987), eftersom rapporteringen av uppförandeproblem vanligtvis signifikant överstiger rapporteringen från andra mättillfällen.
I den version av PDR som används i föreliggande studie återfinns 29 frågor
som fanns med i Chamberlain och Reids ursprungliga version (1987) samt
ytterligare sex frågor.
I genomsnitt tog det 10,22 dagar (SD = 3,58) innan intervjuerna vid ett
mättillfälle var avklarade, beräknat på samtliga mättillfällen. På grund av ett
procedurfel uteslöts ett värde på 62 dagar. Vid för- och eftermätning fanns inga
statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna avseende hur många dagar det
tog att besvara telefonintervjuerna. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan
grupperna vid uppföljningsmätningen. Föräldrarna till barn som fick insatser
både i hemmet och i skolan tog fler dagar på sig för att besvara telefonintervjuerna jämfört med föräldrarna till barn som bara fick insatser i skolan, se tabell 5.
Tabell 5. Antal dagar för besvarande av Parent Daily Report
Skol-Komet
M

SD

Skol- och Föräldra-Komet
M

SD

Skillnad

Förmätning
11,34
4,29
10,61
4,78
t(70) = 0,69
Eftermätn.
8,46
2,63
9,32
4,54
t(60) = -1,00
8,31
3,60
10,74
5,82
t(55) = -2,05 *
Uppföljning
Notera: * = p < 0,05. Notera dessutom att SK= Skol-Komet, SFK=Skol- och Föräldra-Komet.

Chamberlain, Moreland och Reid (1992) menar att PDR har visat sig vara en
pålitlig indikator på ett lyckat resultat i en intervention. Gränsen för klinisk
signifikans beräknas enkelt för PDR. En halvering av problempoängen över tid
innebär att fokuselevens uppförandeproblem har förbättrats på en nivå som är
kliniskt signifikant (Webster-Stratton, Hollinsworth, & Kolpacoff, 1989). Detta
mått för klinisk signifikans användes i föreliggande studie.
Parenting Practices Interview (PPI)
I studier av interventioner där målet varit att minska barns uppvisade uppförandeproblem har föräldrarnas uppfostringsstrategier visat sig vara viktiga
(Hinshaw et al., 2000; Reid, Webster-Stratton, & Baydar, 2004). I denna avhandling har föräldrarnas uppfostringsstrategier utvärderats med PPI. Mätinstrumentet är framtaget av Oregon Social Learning Center och används för att
utvärdera förändringar i föräldrars uppfostringsmetoder och har visat sig ha
goda psykometriska egenskaper (Reid, et al., 2007).
PPI mäter uppfostringsfärdigheter, inställning till disciplin och hur föräldrar
stöder barnens sociala färdigheter. Frågorna behandlar hur föräldrarna reagerar
på olika typer av uppförandeproblem och prosociala beteenden. Föräldrarna
svarar bland annat på hur ofta de utför elva olika beteenden när deras barn
106

uppför sig illa, exempelvis: lägger märke till det men gör inget åt det, höjer rösten
(skäller eller skriker), ser till att barnet rättar till eller gottgör sitt misstag etc.
Vidare svarar föräldrarna på frågor om tillsyn. Svaren lämnas på fem-, sexoch sjugradiga likertskalor från ”aldrig” till ”alltid”, från ”inte alls troligt” till
”ytterst troligt” etc. Svaren på de totalt 72 frågorna fördelas på sju delskalor. De
sju delskalorna är (inre konsistens inom parentes): sträng uppfostran ( = 0,75),
negativa konsekvenser ( = 0,78), inkonsekvent uppfostran ( = 0,62), lämplig
uppfostran ( = 0,82), beröm och incitament ( = 0,72), tydliga förväntningar
( = 0,62) och tillsyn ( = 0,64) (University of Washington Parenting Clinic,
2009). I föreliggande studie var den inre konsistensen (inom parentes) sträng
uppfostran ( = 0,77), negativa konsekvenser ( = 0,79), inkonsekvent uppfostran ( = 0,80), lämplig uppfostran ( = 0,85), beröm och incitament ( =
0,71), tydliga förväntningar ( = 0,59) och tillsyn ( = 0,60).
De två sistnämnda delskalorna hade en inre konsistens under 0,70 ( ), i likhet
med University of Washington Parenting Clinic (2009), och reliabiliteten för
dessa delskalor var därför inte acceptabel (Nunnally & Bernstein, 1994, s. 265).
Istället undersöktes om det var möjligt att skapa en totalskala av samtliga
delskalor. En PCA med tvingande enfaktorlösning genomfördes i syfte att
undersöka detta. Resultatet av denna visas i tabell 6.
Tabell 6. Variabler i faktorn ”uppfostringsstrategier” och deras laddning.
Variabel

Laddning

PPI inkonsekvent uppfostran
0,76
PPI negativa konsekvenser
0,75
-0,47
PPI tydliga förväntningar
PPI beröm och incitament
-0,40
PPI tillsyn
-0,39
0,24
PPI sträng uppfostran
PPI lämplig uppfostran
-0,21
Delskalornas namn är hämtade och översatta från University of
Washington Parenting Clinic (2009).

Försöket att framtvinga en enfaktorlösning gav ett mindre godtagbart resultat.
Tre av variablerna laddade lägre än 0,40 i faktorn, vilket indikerade att variablerna inte var homogena. En enfaktorlösning kunde sålunda inte komma ifråga.
Av tabell 6 framgår dock att de variabler som laddade positivt var de variabler
som hade med sträng och inkonsekvent uppfostran att göra och de variabler
som laddade negativt var de som hade med positivt föräldraskap att göra. Ett
försök att framtvinga en tvåfaktorlösning blev mer lyckosamt. Den första faktorn bestod av lämplig uppfostran, tydliga förväntningar, tillsyn och positivt
föräldraskap.
Den andra faktorn bestod av sträng uppfostran, inkonsekvent uppfostran
och negativa konsekvenser. Dessa två faktorer, kallade positiva uppfostringsstrategier och negativa uppfostringsstrategier, användes sedan i analyserna i
denna studie.
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En beräkning av reliabiliteten genomfördes (med Cronbachs alpha) på frågorna
i de positiva delskalorna (lämplig uppfostran, beröm och incitament, tydliga
förväntningar och tillsyn). 23 av frågorna hade en korrelation med total som
understeg 0,30 och därför togs dessa frågor bort, i enlighet med Nunnally och
Bernstein (1994, s. 304). Kvar var tjugo frågor med en inre konsistens på 0,83
( ), se tabell 7.
Tabell 7. Skala för positiva uppfostringsstrategier (posfostr)
Fråga

Korr. med total

Lämplig uppfostran 10
0,63
Lämplig uppfostran 12
0,54
0,52
Lämplig uppfostran 11
Beröm och incitament 2
0,48
0,47
Lämplig uppfostran 13
Beröm och incitament 1
0,46
0,45
Lämplig uppfostran 1
Beröm och incitament 12
0,44
0,42
Lämplig uppfostran 14
Beröm och incitament 3
0,38
Tillsyn 5
0,37
0,37
Lämplig uppfostran 2
Beröm och incitament 11
0,36
Beröm och incitament 10
0,35
0,33
Lämplig uppfostran 3
Tillsyn 6
0,32
Tydliga förväntningar 2
0,32
Beröm och incitament 9
0,31
0,31
Lämplig uppfostran 5
Tydliga förväntningar 3
0,30
Delskalornas namn och nummer är hämtade och översatta
från University of Washington Parenting Clinic (2009).

En beräkning av Cronbachs alpha genomfördes även för de negativa delskalorna (negativa konsekvenser, sträng uppfostran och inkonsekvent uppfostran).
Nio av de 31 frågorna togs bort eftersom de hade en korrelation med total som
understeg 0,30 ( ). Den inre konsistensen i den nya skalan var 0,85 ( ), se
tabell 8.
Tabell 8. Skala för negativa uppfostringsstrategier (negfostr)
Fråga
Inkonsekvent uppfostran 3
Inkonsekvent uppfostran 1
Sträng uppfostran 4
Sträng uppfostran 6
Sträng uppfostran 3
Sträng uppfostran 1
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Korr. med total
0,59
0,54
0,51
0,49
0,47
0,46

Sträng uppfostran 5
0,46
Inkonsekvent uppfostran 5
0,46
0,45
Negativa konsekvenser 4
Sträng uppfostran 12
0,44
0,40
Inkonsekvent uppfostran 4
0,38
Negativa konsekvenser 2
Sträng uppfostran 11
0,38
0,37
Sträng uppfostran 13
Sträng uppfostran 7
0,37
Negativa konsekvenser 8
0,36
0,35
Sträng uppfostran 8
Negativa konsekvenser 7
0,34
0,34
Inkonsekvent uppfostran 2
0,31
Sträng uppfostran 10
Delskalornas namn och nummer är hämtade och översatta
från University of Washington Parenting Clinic (2009).

Korrelationer mellan mätinstrumenten
Användningen av fyra mätinstrument för att utvärdera fokuselevernas uppförandeproblem kan tyckas vara i överkant. Risken för massignifikans ökar.
Korrelationerna mellan de olika mätinstrumenten var dock huvudsakligen svaga
eller måttliga, se tabell 9.
Tabell 9. Korrelationer (r) mellan mätinstrumenten.
1

2

3

4

5

6

7

8

1. P-COMP
2. ECBIi
-0,41 ***
3. ECBIp
-0,39 **
0,80 ***
4. PDR
-0,58 ***
0,46 ***
0,40 **
0,33 **
-0,15
-0,26
-0,16
5. PPI posfostr.
6. PPI negfostr.
-0,33 **
0,36 **
0,29 *
0,24
-0,13
7. SESBI-Ri
-0,19
0,06
0,08
0,06
-0,12
0,14
-0,21
-0,01
0,05
0,08
-0,14
0,07 0,65 *** 8. SESBI-Rp
Notera att * p < 0,05, ** p = <0,01, *** p = <0,001. Notera dessutom att ECBIi = intensitetsskalan i ECBI, ECBIp = problemskalan i ECBI, SESBI-Ri = intensitetsskalan i SESBI-R och SESBI-Rp = problemskalan i SESBI-R.

Integritetskontroll i skolan
För att få svar på hur mycket av Skol-Komet lärarna implementerat genomfördes en integritetskontroll. Denna typ av kontroll ger svar på frågor om
dos–respons. I formuläret ”Vad har hänt under våren/hösten?” fick lärarna
svara på frågor om ifall de använt olika klassomfattande insatser, hur ofta de
använt dessa, vad de tyckte om insatserna samt vad barnen tyckte om dem. De
sista frågorna besvarades på en femgradig likertskala, från ”mycket dåligt” till
”mycket bra”. Frågorna behandlade Myrspel, Ärtburk, Bingo, Klassomfattande beting,
Regler, Kompisarbete och Koalametoden. Vidare svarade lärarna på frågor om insatser
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riktade till fokuselever. Dessa frågor handlade om Dagbok, Situationsanalys,
Motivationsprogram och Koalametoden.
Trovärdighet hos programmen
Mätinstrumentet baseras i allt väsentligt på mätinstrumentet Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ) som mäter trovärdighet och förväntningar
på ett program eller en insats (Borkovec & Nau, 1972; Devilly & Borkovec,
2000). Trovärdighet definieras utifrån hur trovärdig, övertygande och logisk metoden uppfattas av lärarna (Kazdin, 1979).
Den inre konsistensen för mätinstrumentet visade sig i en studie av Devilly
och Borcovec (2000) vara god ( = 0,85). Reliabiliteten vid upprepad mätning
har visat sig vara god (r = 0,83 för kombinationen ”trovärdighet” och ”förväntning”). I Forster, et al. (under tryckning) visade det sig att den inre konsistensen
var hög ( = 0,98).
Föräldrarna fyllde i formuläret efter interventionen då de fick ett flertal
frågor om Kometprogrammen. De fick också möjlighet att fritt skriva ner
synpunkter. Formuläret innehöll fem frågor som behandlade vad lärarna tyckte
om programmen, hur det praktiskt fungerade att använda programmen i klassen,
om läraren märkt någon effekt på fokuselevernas eller övriga klassens beteende
som ett resultat av insatsen med programmen samt ifall de skulle använda dessa
i fortsättningen. Lärarna svarade på femgradiga och sexgradiga Likertskalor.
Mätinstrumentet innehöll två delskalor, en delskala som handlade om lärarnas
attityd till programmen och en delskala som handlade om lärarnas uppfattning
om programmens effekt. Summorna för delskalan för attityder erhölls genom att
tre frågor om attityder vid eftermätning adderades till samma frågor vid uppföljningsmätning. Summorna för delskalan för effekter av programmen erhölls
genom att två frågor vid eftermätning adderades till samma frågor vid uppföljningsmätning.

Bortfall
Det interna och externa bortfallet i studien var relativt omfattande. Det finns
tre sorters bortfall: bortfall vid mättillfället, bortfall på mätinstrumentet och
bortfall på enskilda frågor (Widaman, 2006). I skolan användes endast ett
mätinstrument. Därför är bortfall på ett mätinstrument och ett mättillfälle
samma sak. Följden blir att detta inte redovisas var för sig.
Bortfall vid mättillfället och på mätinstrument
I skolan användes endast ett frågeformulär (SESBI-R). Det finns därför inga
skillnader mellan bortfall på mätinstrument och bortfall vid mättillfället avseende
lärarna. Vid förmätningen avstod var sjunde lärare från att besvara frågeformuläret, lika många lärare i båda grupperna. För föräldrarna i de båda grupperna
fanns inga stora skillnader mellan bortfall på mätinstrument och bortfall vid
förmätningen. Den skillnad som fanns var att bortfallet på PDR var mindre än
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bortfallet på övriga mätinstrument. Ungefär hälften av de föräldrar som inte besvarade frågeformulären besvarade PDR. Cirka var femte förälder avstod från att
svara på frågeformulären i hemmet.
Vid eftermätningarna hade andelen lärare och föräldrar som avstod från att
svara ökat. Drygt var fjärde förälder och knappt var fjärde lärare avstod från att
svara på frågeformulären. Det var fler föräldrar som svarade på telefonintervjun
än på frågeformulären. Ungefär hälften av de som inte svarade på frågeformulären svarade på telefonintervjun.
Vid uppföljningsmätningen hade bortfallet ökat ytterligare. Knappt hälften
av lärarna avstod från att svara på frågeformulären. Ungefär en tredjedel av
föräldrarna besvarade inte frågorna i frågeformuläret. Bortfallet på telefonintervjun hade vid uppföljningsmätningen ökat något jämfört med eftermätningen.
Föräldrarna i SFK var mer motiverade att besvara frågorna och likaså lärarna
i SK. Nio t-test visade dock att det inte fanns några statistiskt signifikanta
skillnader mellan grupperna avseende bortfallet på mätinstrument.
Bortfall på enskilda frågor
Utöver det externa bortfallet fanns det ett internt bortfall. Vid förmätningarna i
skolan varierade det interna bortfallet mellan två och fem procent. Vid efteroch uppföljningsmätningarna varierade det interna bortfallet mellan en och sex
procent.
Vid förmätningarna i hemmet varierade det interna bortfallet mellan en halv
och sex procent. Undantaget var problemskalan i ECBI där det fanns ett internt
bortfall på sjutton procent i SK och fyra procent i SFK. Denna skillnad mellan
grupperna var den enda där det fanns en statistiskt signifikant skillnad avseende
internt bortfall [t(46) = 2,09, p < 0,05]. Vid efter- och uppföljningsmätningarna
(efter att instruktionerna hade förtydligats) hade det interna bortfallet på problemskalan i ECBI sjunkit till att variera mellan en och tio procent. För övriga
mätinstrument varierade det interna bortfallet mellan en halv och sex procent.
Skäl till avhopp från studien
Avhopp i föräldragruppen avser i texten nedan de föräldrar som slutat att svara
på frågor helt och hållet. De föräldrar som svarat på något, men inte samtliga,
mätinstrument räknas inte hit.
Föräldrarna till sju fokuselever i SK och tre fokuselever i SFK hoppade av
studien inför eftermätningen. Tre föräldrar i respektive grupp hoppade av studien
inför uppföljningsmätningen. Anledningarna till avhoppen varierade men några
systematiska skillnader mellan grupperna har inte kunnat skönjas. En förälder i
SK fann vid förmätningen frågorna i PDR stötande och en annan hann inte
med att fylla i frågorna. Föräldrarna till två fokuselever (en i varje grupp) hoppade av studien inför eftermätningen då de menade att deras barn inte uppvisade några uppförandeproblem i skolan. De hade valt att vara med i studien för
att ge läraren möjlighet att ta del av utbildningen. Föräldrarna till en fokuselev i
SFK glömde, trots skriftliga påminnelser och telefonsamtal, att skicka in fråge111

formuläret. För föräldrarna till fyra fokuselever (tre i SK och en i SFK) saknas
uppgifter om varför de valde att hoppa av mellan förmätningen och eftermätningen.
För de sex föräldrar till fokuselever som ej deltog i uppföljningsmätningen
saknas uppgifter om skäl till avhopp för tre av föräldrarna (en i SK och två i
SFK). En elev i SK hade flyttat och en elev i varje grupp hade bytt lärare.
Av de 86 lärare som tog del av utbildningen i Skol-Komet valde 39 lärare att
hoppa av studien, nitton i SK och tjugo i SFK. Fyra lärare per grupp valde att
inte svara på några frågeformulär över huvud taget. Fyra lärare i SK och fem
lärare i SFK hoppade av studien efter förmätningen. 22 lärare ytterligare valde
att hoppa av studien mellan eftermätningen och uppföljningsmätningen, elva
lärare i SK och elva lärare i SFK.
Två av de lärare som aldrig deltog i studien över huvud taget menade att de
hade missförstått utbildningens omfattning och hoppade av studien och utbildningen. Båda dessa lärare fanns i SK-gruppen. En lärare i respektive grupp menade att de blivit anmälda till utbildningen av sina skolledare och de avstod, efter
att insett att de hade tidsbrist, från att delta i studien och utbildningen. För de
fyra övriga lärare som aldrig svarade på frågeformulären saknas uppgift om skäl
till avhopp.
Av de nio lärare som hoppade av studien inför eftermätningen var skälen till
avhopp varierande. I ett fall hoppade läraren (i SK) av i samförstånd med
föräldrarna som tyckte att barnet inte hade några problem i skolan. En lärare
(i SK) hoppade av studien då interventionens syfte, under utbildningen, klarnade.
Två lärare, en i varje grupp, bytte fokuselev. En lärare (i SK) ansåg att hon hade
”tagit sig vatten över huvudet” och hänvisade till tidsbrist. Denna lärare hoppade
av både studien och utbildningen. Två lärare i SFK och en lärare i SK hänvisade
till sjukskrivning och valde av naturliga skäl att hoppa av studien. För en lärare
(i SFK) saknas uppgift om skäl till avhopp.
För fyra av lärarna i SK och tre av lärarna i SFK saknas uppgifter om varför
de valde att hoppa av studien inför uppföljningsmätningen. En lärare i SK och
fyra lärare i SFK hoppade av studien då de menade att de inte hade tid att delta
i studien. Fem lärare (två i SK och tre i SFK) hade fått nya klasser och uppgav
att de inte hade kontakt med fokuseleven längre. En elev i SK hade flyttat till en
annan stad och läraren valde att hoppa av studien. En lärare per grupp var sjukskriven och valde att hoppa av studien. Tre av lärarna (två i SK och en i SFK)
hade börjat jobba på en annan skola än där de påbörjat interventionen och hade
därför hoppat av studien.

Imputering av saknade data
Data imputerades på två nivåer. I ett första steg imputerades enskilda data
(internt bortfall) med Markov Chain Monte Carlo eller i enlighet med manualen
för ECBI och SESBI-R. I ett andra steg imputerades bortfall på mätinstrument
eller mättillfälle med Last Observation Carried Forward (LOCF) (Domhof,
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Brunner, & Osgood, 2002). LOCF användes för att imputera resultat för hela
mätinstrument eller mättillfällen. Samtliga data från lärare och föräldrar som
hoppade av studien efter förmätningen kunde användas då saknade data kunde
imputeras. Detta gjordes eftersom strävan var att genomföra en studie med
”intention-to-treat”-design.
Imputering av enskilda frågor
Imputering av enskilda saknade data, förutom för ECBI och SESBI-R, behandlades med MCMC i enlighet med råden i Widaman (2006). För imputeringen
användes mjukvaran SAS 9.2 efter förslag från Acock (2005). Eftersom det
interna bortfallet var tämligen lågt så imputerades saknade data för samtliga
individer oberoende av grupp.
Då antalet individer var jämförelsevis lågt i förhållande till antalet frågor i
mätinstrumenten så imputerades frågorna i grupper, dvs. mätinstrumentets
frågor delades in i grupper för att bli färre. Frågorna delades in i grupper baserat
på delskalor som redovisats i tidigare forskning. På detta sätt minskade antalet
frågor per imputering i förhållande till antalet individer och imputeringen kunde
genomföras.
Imputering av mätinstrument
I följande steg imputerades data med hjälp av LOCF. Detta skedde på skalnivå,
dvs. enskilda data imputerades inte utan endast resultatet för hela skalorna.
Efter att data imputerats med LOCF varierade det externa bortfallet mellan två
och 34 procent för respektive mätinstrument. Lägst externt bortfall fanns på
PDR och högst på problemskalan i ECBI. 16 2-test visade att det inte fanns
några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende externt bortfall
efter att data imputerats med LOCF.
Imputering av SDQ
Data som erhållits i mätinstrumentet Styrkor och svårigheter (SDQ) imputerades
separat för respektive delskala. Det interna bortfallet i symptomskalan minskade med 86 procent som ett resultat av imputering med MCMC. Det externa
bortfallet uppgick till tretton procent. Eftersom SDQ endast användes vid
förmätningen genomfördes ingen imputering med LOCF.
Imputering av SESBI-R och ECBI
Enligt manualen för SESBI-R och ECBI (Eyberg & Pincus, 1999) är intensitetsskalan och problemskalan inte valida ifall svar på fyra frågor eller fler saknas. I
de fall där lärarna eller föräldrarna inte svarat på tillräckligt många frågor har
hela mätningen för denna skala betraktats som bortfall. I de fall där det interna
bortfallet understiger fyra frågor har dessa imputerats med siffran 1 (”aldrig”), i
enlighet med manualen.
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Imputering av P-COMP
Saknade data för P-COMP imputerades i enlighet med Corrigan (2002, 2003).
Om fler än hälften av data på en delskala saknades räknades hela delskalan som
bortfall.
Imputering av PDR
Data imputerades separat för varje dag och mättillfälle eftersom barnen antogs
bete sig olika under olika dagar. Försök gjordes att använda enfaktorlösning
vid imputering av data men antalet data var för stort i förhållande till antalet
individer för att imputering med MCMC skulle kunna genomföras. Istället användes Chamberlains och Reids (1987) fyra kluster vid imputering och enfaktorlösningen användes endast vid beräkningar av resultatet. Chamberlains och
Reids fyra kluster innehöll 21 av de totalt 34 frågorna. De övriga frågorna fördes in i dessa fyra kluster i två steg.
I första steget undersöktes hur frågorna utanför klustren korrelerade med
frågorna inom klustren. Frågan fördes in i det kluster som den korrelerade mest
med, i första hand efter antal signifikanta korrelationer med frågorna inom
klustren och i andra hand efter styrkan i korrelationerna.
I nästa steg studerades den inre konsistensen i klustren/delskalorna. Frågor
flyttades sedan mellan delskalorna för att uppnå optimal inre konsistens. Fyra
frågor uteslöts ur delskalorna eftersom de inte korrelerade signifikant med några
andra (problem med polisen, sätta eld på saker, stjäla och skolk).
Imputering av PPI
PPI imputerades med MCMC. Antalet frågor var för många i förhållande till
antalet individer. Därför imputerades data i PPI uppdelat efter de sju delskalor
som finns i University of Washington Parenting Clinic (2009). De åtta frågor
som inte ingick i någon delskala uteslöts ur fortsatt databehandling och beräkning.

Beräkning av power
I Reid, et al. (2007) erhölls effektstorlekar på omkring 0,30 på P-COMP. Med
ett urval på 86 elever och en alphanivå på 0,05 uppnås en power på 0,28 för att
upptäcka effektstorlekar på denna nivå (kritiskt F-värde 3,95). Statistisk power
beräknades med mjukvaran G*Power 3.1.2 (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang,
2009).
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Resultat
Skillnader vid förmätningen
Det fanns tre statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende de
demografiska variabler som redovisats i metodavsnittet:
andelen flickor var lägre i SK än i SFK [ 2 (df=1) = 4,83, p < 0,05]
mammorna hade högre utbildningsnivå i SK än i SFK, [ 2 (df=3) =
9,06, p <0,03] likaså papporna [ 2 (df=3) = 8,14, p < 0,05].

Skillnader vid efter- och uppföljningsmätning
Kovariansanalys (ANCOVA) är en statistisk analysmodell där olika gruppers
medelvärden för en beroendevariabel jämförs samtidigt som man kontrollerar
och kompenserar för initiala skillnader (Agresti & Finlay, 2009, s. 433).
Det fanns två statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende
interventionens effekt vid eftermätningen. Enligt ECBI minskade uppförandeproblem statistiskt signifikant i hemmet i SFK jämfört med SK, detsamma gällde
för mätinstrumentet PDR.
Förändringarna mellan för- och eftermätningen, mätt i effektstorlek, var
svaga till måttliga. De största skillnaderna i effektstorlek mellan grupperna fanns
på de mätinstrument där det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna
(intensitetsskalan i ECBI och PDR). Skillnaden i effektstorlek på intensitetsskalan
i ECBI berodde delvis på en ökning av uppförandeproblem i SK.
Vid uppföljningsmätningen hade uppförandeproblem i hemmet, mätt med
ECBI, minskat statistiskt signifikant i SFK jämfört med SK. De högsta effektstorlekarna fanns i SFK där effektstorlekarna på minskningen av uppförandeproblem
i hemmet (mätt med PDR och intensitetsskalan för ECBI) var måttliga.
De statistiskt signifikanta skillnaderna som fanns mellan grupperna uppmättes
i hemmet. Det fanns inga skillnader mellan grupperna i skolan. Således fanns det
inget i resultaten som ger stöd åt tanken att stöd i hemmet ger ett positivt resultat
i skolan.
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158
19,7
25,5
112
10,3
4,5
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8,8
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8,0
3,7
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Förmätning
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9,9
4,4
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M
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8,9
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Skol-Komet
Eftermätning
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124
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5,5
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55

M
36
9,1
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9
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9,2
4,1
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54

M
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8,1
34
6,5
2,4
7
9

SD

Skol- och Föräldra-Komet
Förmätning
Eftermätning

F(1,74) = 1,78
F(1,74) = 0,90
F(1,68) = 2,52
F(1,67) = 5,15*
F(1,63) = 2,97
F(1,75) = 5,67*
F(1,66) = 0,47
F(1,68) = 0,02

Skillnader
ANCOVA

0,53
0,39
0,00
-0,12
0,05
0,02
-0,06
0,08

0,36
0,24
0,23
0,37
0,33
0,48
0,02
0,15

-0,17
-0,16
0,23
0,49
0,27
0,46
0,09
0,07

Effektstorlek (Cohens d)
SK
SFK
Diff.

Notera: ECBIi = intensitetsskalan i ECBI, ECBIp = problemskalan i ECBI, SESBI-Ri = intensitetsskalan i SESBI-R, SESBI-Rp = problemskalan i SESBI-R, Posstrat = de positiva uppfostringsstrategier som mäts med PPI och Negstrat = de negativa uppfostringsstrategier som mäts med PPI, se ovan. Notera vidare att *
p < 0,05, ** p = <0,01, *** p = <0,001.

SESBI-Ri
SESBI-Rp
P-COMP
ECBIi
ECBIp
PDR
Posstrat
Negstrat

Mätinstrument

Tabell 10. M och SD, skillnader vid eftermätningen på utfallsmåtten avseende uppförandeproblem, föräldrarnas uppfostringsstrategier samt effektstorlekar
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8
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9,2
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M
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9

SD

Skol-Komet
Uppföljning
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5,5
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55

M
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9,1
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32
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9
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SD
159
19,1
23,9
106
8,3
3,6
103
52

M
41
10,0
8,6
29
6,1
2,6
8
9

SD

Skol- och Föräldra-Komet
Förmätning
Uppföljning

F(1,74) = 0,64
F(1,74) = 0,52
F(1,68) = 0,06
F(1,66) = 6,95*
F(1,62) = 3,57
F(1,75) = 0,23
F(1,68) = 0,11
F(1,68) = 2,00

Skillnader
ANCOVA

0,33
0,29
0,20
0,04
0,14
0,43
0,07
-0,15

0,24
0,13
0,24
0,69
0,46
0,62
0,03
0,28

-0,08
-0,16
0,04
0,65
0,32
0,19
-0,04
0,44

Effektstorlek (Cohens d)
SK
SFK
Diff.

Notera: ECBIi = intensitetsskalan i ECBI, ECBIp = problemskalan i ECBI, SESBI-Ri = intensitetsskalan i SESBI-R, SESBI-Rp = problemskalan i SESBI-R, Posstrat = de positiva uppfostringsstrategier som mäts med PPI och Negstrat = de negativa uppfostringsstrategier som mäts med PPI, se ovan. Notera vidare att *
p < 0,05, ** p = <0,01, *** p = <0,001.

SESBI-Ri
SESBI-Rp
P-COMP
ECBIi
ECBIp
PDR
Posstrat
Negstrat

Mätinstrument

Tabell 11. M och SD, skillnader vid uppföljningen på utfallsmåtten avseende uppförandeproblem, föräldrarnas uppfostringsstrategier samt effektstorlekar

Modererande variabler
Styrkan med en randomiserad studie är att grupperna vid förmätningstillfället i
teorin i genomsnitt blir lika varandra. Eventuella bakgrundsvariabler som kan
påverka resultatet fördelas i teorin lika mellan grupperna. I realiteten kan det
trots det finnas skillnader mellan grupperna. Eftersom deltagarna i denna studie
varierade i problemnivå och social bakgrund testades därför om det fanns modererande variabler som påverkade de två grupperna av barn olika.
I enlighet med Sundell, et al. (2008) användes regressionsanalyser för att
undersöka eventuell modererande effekt hos sjutton speciellt relevanta demografiska variablerna. De variabler som undersöktes i regressionsanalysen var:
kön hos fokuseleven
ålder hos fokuseleven
antalet äldre syskon
antalet yngre syskon
föräldrarnas högsta utbildningsnivå
antal elever i klassen
antal störande elever i klassen
antal elever på skolan
antal elever födda i ett annat land än Sverige
yrkeserfarenhet hos skolpersonalen
lärarnas attityd till Skol-Komet
upplevd effekt av Skol-Komet hos lärarna,
grad av implementering i skolan vid tiden för eftermätning
grad av implementering i skolan vid tid för uppföljningsmätning
antal timmar som den implementeringsansvarige pedagogen var i klassen
antal timmar per vecka som det var två pedagoger i klassrummet
antal timmar per vecka som det var mer än två pedagoger i klassrummet
Regressionsanalyserna gjordes i två steg. I det första steget undersöktes hur typ
av intervention, mediator och förmätning av respektive utfallsmått kunde förklara
eftermätningen respektive uppföljningsmätning. I det andra steget lades ytterligare en prediktor till i form av interaktionen mellan grupptillhörighet och respektive moderator. Om tillförandet av denna interaktionsvariabel ökade den förklarade variansen signifikant kan det tolkas som att moderatorn påverkat utfallet.
Sammanlagt genomfördes 272 regressionsanalyser (8 utfallsmått x 2 mättillfällen
x 17 möjliga moderatorer). Givet en traditionell signifikansnivå (p < 0,05) kan
fjorton effekter förväntas av slumpen. Analyserna visar att tretton regressionsanalyser resulterade i signifikanta interventionseffekter, det vill säga ungefär vad
som kunde förväntas. En analys av skillnaderna av den förklarade variansen
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mellan den första och andra ekvationen visade att moderatorerna svarade för en
försumbar del av variansen, mellan två och sex procent.
Analyserna talar således för att de eventuellt modererande variablerna inte
förändrat förhållandet mellan prediktorerna och resultatet. Det antyder att
resultaten kan vara generaliserbara till en större population

Klinisk signifikans
Två operationaliseringar av klinisk signifikans har använts i denna studie, dels
en halvering av problempoängen i PDR, dels Jacobsons och Truaxs (1991)
första operationalisering. Denna innebär att en individ uppvisar normala nivåer
av uppförandeproblem om den vid eftermätning eller uppföljningsmätning
befinner sig mer än två standardavvikelser från den kliniska gruppens medelvärde, i positiv riktning. Nedan redovisas antalet individer som vid respektive
mättillfälle uppvisade uppförandeproblem inom gränsvärdena och de som
uppvisade det som kallas klinisk nivå på uppförandeproblem.
De tretton flickorna i studien var för få för att det skulle vara meningsfullt
att redovisa pojkar och flickor separat. I redovisningen av klinisk signifikans
görs därför ingen skillnad mellan könen.
SESBI-R
Tabell 12 visar att sju fokuselever i SK och tre fokuselever i SFK vid eftermätningen uppvisar en kliniskt signifikant minskning av uppförandeproblem i skolan.
Denna kliniskt signifikanta minskning är dock för de flesta fokuselever kortvarig.
För fyra fokuselever dröjer den kliniskt signifikanta minskningen av uppvisade
uppförandeproblem till uppföljningsmätningen.
Tabell 12. Antal fokuselever som uppvisade normala eller kliniska nivåer för uppförandeproblem,
mätt med intensitetsskalan i SESBI-R.
Förmätn.

Eftermätning

Uppföljningsmätning

.

Fortsatt
Oförändrad Avbruten
Ny pos. utv.
pos. utv.
klin.
pos. utv.
21
7
3
2
12
4
SK
28
3
0
2
23
3
SFK
Notera att det fanns data för 40 fokuselever i SK och 36 fokuselever i SFK vid förmätningen. Det
är endast för dessa fokuselever som klinisk signifikans redovisas. Notera dessutom att Fortsatt
pos. utv. = fokuselevens uppförandeproblem minskade till en icke-klinisk nivå vid eftermätningen
och att detta resultat kvarstod vid uppföljningsmätningen. Ny pos. utv. = Utveckling från klinisk
nivå till normal nivå av uppvisade uppförandeproblem, Oförändrat klin. = de uppvisade uppförandeproblemen minskade inte kliniskt signifikant, varken vid eftermätningen eller vid uppföljningsmätningen, Avbruten pos. utv. = Positiv utveckling mellan för- och eftermätning återgick
till klinisk nivå vid uppföljningsmätningen. I de fall det saknades data vid eftermätning eller
uppföljningsmätning tolkades detta som att det inte skett någon förändring från föregående
mättillfälle.
Klinisk

Pos. utv.
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Andelen fokuselever med kliniskt signifikanta minskningar av uppvisade uppförandeproblem är fler i SK än i SFK. Slutsatsen är att det inte fanns någon
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna avseende interventionens effekt
på uppvisade uppförandeproblem i skolan. Vid en inspektion av tabell 12 visade
det sig dock att fokuseleverna i SK i högre grad uppvisade kliniskt signifikanta
minskningar av uppförandeproblem.
ECBI
När det gäller intensitetsskalan i ECBI uppvisade de flesta fokuselever, enligt
Jacobsons och Trauxs (1991) operationalisering, uppförandeproblem i hemmet
på en normal nivå, se tabell 13.
Tabell 13. Antal fokuselever som uppvisade normala eller kliniska nivåer för uppförandeproblem,
mätt med intensitetsskalan i ECBI.
Förmätn.

Eftermätning

Uppföljningsmätning

.

Fortsatt
Oförändrad Avbruten
Ny pos. utv.
pos. utv.
klin.
pos. utv.
11
0
0
0
11
0
SK
13
3
1
3
7
2
SFK
Notera att det fanns data för 43 fokuselever i SK och 32 fokuselever i SFK vid förmätningen. Det
är endast för dessa fokuselever som klinisk signifikans redovisas. Notera dessutom att Fortsatt
pos. utv.= fokuselevens uppförandeproblem minskade till en icke-klinisk nivå vid eftermätningen
och att detta resultat kvarstod vid uppföljningsmätningen. Ny pos. utv. = Utveckling från klinisk
nivå till normal nivå av uppvisade uppförandeproblem, Oförändrat klin. = de uppvisade uppförandeproblemen minskade inte kliniskt signifikant, varken vid eftermätningen eller vid uppföljningsmätningen, Avbruten pos. utv. = Positiv utveckling mellan för- och eftermätning återgick
till klinisk nivå vid uppföljningsmätningen. I de fall det saknades data vid eftermätning eller
uppföljningsmätning tolkades detta som att det inte skett någon förändring från föregående
mättillfälle.
Klinisk

Pos. utv.

Som framgår av tabellen minskar antalet fokuselever i SFK som uppvisar
uppförandeproblem på en klinisk nivå. Andelen fokuselever som uppvisar
uppförandeproblem på en klinisk nivå är oförändrad i SK.
Av de tretton fokuselever i SFK som vid förmätningen uppvisade uppförandeproblem på en klinisk nivå hade resultatet för tre fokuselever förbättrats,
kliniskt signifikant, vid eftermätningen. För en av dessa fokuselever håller den
positiva utvecklingen i sig över uppföljningsmätningen. Tre fokuselever i denna
grupp uppvisade vid uppföljningsmätningen en kliniskt signifikant minskning
av uppvisade uppförandeproblem som inte hade funnits vid eftermätningen.
PDR
I tabell 14 kan man utläsa att mellan en tredjedel och sjättedel av fokuseleverna
uppvisade en kliniskt signifikant minskning av uppförandeproblem mellan föroch eftermätningen, fokuseleverna i SFK i dubbelt så hög grad som fokuseleverna i SK. De fokuselever som visade upp kliniskt signifikanta minskningar av
uppförandeproblem vid eftermätningen gjorde det också i hög grad vid upp120

följningsmätningen. Ytterligare en stor andel av fokuseleverna hade kliniskt
signifikant minskat sina uppförandeproblem vid uppföljningsmätningen. Majoriteten av fokuseleverna hade dock inte, kliniskt signifikant, minskat sina uppvisade uppförandeproblem.
Tabell 14. Antalet fokuselever som uppvisade normala eller kliniska nivåer för uppförandeproblem,
mätt med PDR.
Förmätning till eftermätning
Pos. utv.

Oförändrad
klinisk

Förmätning till uppföljningsmätning
Fortsatt
pos. utv.

Ny pos.
utv.

Oföränd- Avbruten
rad klin. pos. utv.

SK
6
33
4
10
23
2
SFK
11
26
7
8
18
4
Notera att N = 39 för SK och 37 för SFK. Notera dessutom att Pos. utv. = Utveckling från klinisk nivå till normal, Fortsatt pos. utv. = oförändrad positiv (icke-klinisk) status. Oförändrad klin.
= frånvaro av positiv utveckling. Avbruten pos. utv. = Positiv utveckling mellan för- och eftermätning som återgått till ursprungsstatus vid uppföljningsmätningen.

För fyra fokuselever i SFK och två fokuselever i SK blev den kliniskt signifikanta
minskningen av uppvisade uppförandeproblem kortvarig. Vid uppföljningsmätningen var den kliniskt signifikanta minskningen av uppvisade uppförandeproblem som fanns vid eftermätningen inte längre kliniskt signifikant.

Metodens trovärdighet
Trovärdigheten hos Skol-Komet utvärderades med tre frågor som gällde vad
lärarna tyckte om Skol-Komet, hur det fungerade att använda praktiskt i klassen
och i vilken utsträckning de avsåg använda Skol-Komet i fortsättningen. Svaren
angavs på femgradiga likertskala och de genomsnittliga svaren varierade mellan
2,67 och 5,0. Ju högre siffra desto mer positiv attityd till Skol-Komet. Om läraren
svarade 4 (bra) eller 5 (mycket bra) ansågs läraren ha en positiv attityd till SkolKomet och i annat fall en negativ attityd. 24 av 25 lärare i SK och lika många i
SFK menade att Skol-Komet var ett trovärdigt program. Det fanns ingen
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i attityd till Skol-Komet vid
eftermätning och uppföljningsmätning [ 2 (df=1) = 0,00, p = e.s.].
Den totala upplevelsen av effekten av Skol-Komet utvärderades med två
frågor som gällde vilken effekt lärarna sett på fokuseleverna och hela klassen.
Frågorna besvarades och beräknades på samma sätt som ovan. Svaren varierade
mellan 2,75 och 5. Svaret 4 betydde att lärare hade sett en positiv effekt på
fokuseleven och klassen och svaret 5 betydde att läraren hade sett en mycket
positiv effekt av interventionen med Skol-Komet.
I SK upplevde 24 lärare att programmet hade haft en positiv eller mycket
positiv effekt på fokuselevens och klassens beteende och två lärare tyckte att
Skol-Komet inte hade haft någon effekt. I SFK upplevde 23 lärare att SkolKomet hade haft en positiv eller mycket positiv effekt på fokuselevens och
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klassens beteende och två lärare i denna grupp upplevde att Skol-Komet inte
hade haft någon effekt. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i upplevd
effekt av interventionen med Skol-Komet vid eftermätning och uppföljningsmätning [ 2 (df=1) = 0,00, p = e.s.]. Data saknades för arton lärare i SK och
sjutton lärare i SFK vid eftermätning och/eller uppföljningsmätning.
Resultatet kan sammanfattas med att lärare hade en positiv attityd till SkolKomet och tyckte att programmet hade positiva effekter.

Grad av implementering
Graden av implementering vid efter- och uppföljningsmätning beräknades
genom att summera antalet komponenter i Skol-Komet som lärarna implementerat. Antalet komponenter uppgick maximalt till femton. Antalet komponenter läraren hade implementerat dividerades därefter med det maximala antalet. Därigenom erhölls hur många procent av komponenterna som lärarna
implementerat. Lärarna i SK hade implementerat 47 procent av komponenterna vid eftermätningen och 46 procent av komponenterna vid uppföljningsmätningen. Lärarna i SFK hade implementerat 46 procent av komponenterna
vid eftermätningen och 51 procent av komponenterna vid uppföljningsmätningen. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende hur stor andel av Skol-Komets komponenter som hade implementerats
vid eftermätningen [ 2 (df=1) = 0,02, p = e.s.] eller vid uppföljningsmätningen
[ 2 (df=1) = 0,50, p = e.s.]. Sammanfattningsvis var det ungefär hälften av momenten i respektive utbildning som implementerades i de båda grupperna.
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Diskussion

Sammanfattning av resultatet
Syftet med denna studie var att utvärdera om en insats i skolan blev mer effektiv
om den kombinerades med en parallell insats i hemmet. Resultatet visar att
kombinationen av Skol-Komet och Föräldra-Komet minskar uppvisade uppförandeproblem i hemmet i högre utsträckning än endast Skol-Komet. Insatserna i
skolan blev dock inte mer effektiva av parallella insatser i hemmet.
Vid eftermätningen hade uppförandeproblemen i hemmet minskat statistiskt
signifikant i SFK jämfört med SK. Detta kunde ses på två mätinstrument; PDR
och intensitetsskalan i ECBI. Vid detta mättillfälle var effekterna av insatserna
huvudsakligen små även om det på några utfallsmått fanns effekter som gränsade
till måttliga. Någon signifikant minskning av uppvisade uppförandeproblem i
skolan, som ett resultat av kombinerade insatser i hem och skola, kunde inte
ses.
Vid uppföljningsmätningen fanns det fortfarande en skillnad, mätt med intensitetsskalan i ECBI, mellan grupperna avseende uppvisade uppförandeproblem
i hemmet. Eleverna som endast fick ta del av insatser i skolan uppvisade i stort
sett lika många uppförandeproblem som vid förmätningen. I SFK minskade
uppvisade uppförandeproblem i hemmet mellan eftermätning och uppföljningsmätning, mätt med PDR. Denna positiva utveckling var dock inte signifikant jämfört med gruppen som endast fick insatser i skolan eftersom eleverna i
denna grupp mellan eftermätning och uppföljningsmätning också minskade
andelen uppvisade uppförandeproblem. Den totala effekten av interventionerna
i hem och skola var större vid uppföljningsmätningen än vid eftermätningen
vilket indikerar att programmets effekt ökar med tiden.
Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende
positiva eller negativa uppfostringsstrategier. Skillnaderna i medelvärden mellan
mättillfällena, inom grupperna och mellan grupperna, avslöjar att föräldrarnas
uppfostringsstrategier inte påverkats i någon riktning.
Analyser visade att de eventuellt modererande variablerna inte förändrat
förhållandet mellan prediktorerna och resultatet. Moderatorerna svarade för en
försumbar del av variansen, mellan två och sex procent. Det antyder att resultaten kan vara generaliserbara till en större population.
Fyra fokuselever i SFK uppvisade en kliniskt signifikant minskning av uppförandeproblem i hemmet, enligt gränsvärdena i intensitetsskalan i ECBI. Fjorton
fokuselever i SK och femton fokuselever i SFK uppvisade en kliniskt signifikant
minskning av uppförandeproblem i hemmet, baserat på gränsvärden i PDR.
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När det gäller kliniskt signifikanta förbättringar i skolan användes gränsvärden i
SESBI-R. Två fokuselever i SFK samt fem fokuselever i SK uppvisade kliniskt
signifikanta minskningar av uppförandeproblem i skolan.
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende lärarnas
uppfattning om programmets trovärdighet eller effekt. Det fanns inte heller
några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna gällande hur många
komponenter lärarna implementerat.
Slutsatsen av studien är att insatser tycks göra mest nytta där de implementeras. Effekter i hemmet tycks inte förstärka effekterna av en insats i skolan.

Metoddiskussion
Urval
Ett inklusionskriterium i studien var att fokuseleverna skulle uppvisa uppförande
i skolan och i hemmet. En jämförelse med en skandinavisk normalgrupp
(Heiervang, et al., 2008) visade att samtliga fokuselever (utom två) uppvisade
minst medelsvåra uppförandeproblem i skolan, definierad som tre standardavvikelser över medelvärdet för en normalpopulation. Detta innebär att fokuseleverna uppvisade tillräckligt omfattande uppförandeproblem i skolan för att
ingå i studien. Detta motsägs till viss del av att endast åtta av tretton flickor och
41 av 73 pojkar uppvisade uppförandeproblem vid förmätningarna (med
SESBI-R) som översteg gränsvärdena i Burns och Patterson (2001). Frågan är
sålunda ifall urvalet i denna studie utgjordes av elever i tillräckligt stora svårigheter. Fokuseleverna valdes ut av lärarna och lärarna valde ut elever som de
ansåg uppvisade bristande koncentrationsförmåga och/eller bristande motivation
samt bråkighet och trotsighet. När mätinstrument valideras jämförs resultaten
av en mätning med exempelvis lärares uppfattning. En lärares uppfattning är
sålunda i viss mening att betrakta som en mer rättvisande bild av verkligheten
jämfört med mätinstrumentet. Både screeningen med SDQ och lärarnas uppfattning om fokuselevernas uppförande visade att det fanns tillräckligt starka
argument för att fokuseleverna i denna studie skulle anses utgöra en grupp med
minst medelsvåra uppförandeproblem.
När det gäller urvalets uppvisade uppförandeproblem i hemmet visar en
jämförelse med Axberg, et al. (2008) att ungefär hälften av fokuseleverna i
denna studie uppvisade uppförandeproblem som tydligt översteg det normala.
Mätinstrumentet som användes var ECBI och normeringen var gjord i Sverige,
på barn i adekvat ålder. Att ungefär hälften av barnen i denna studie uppvisade
uppförandeproblem som understeg gränsvärdet för kliniskt urval utgör ett
besvärande faktum av flera skäl. Dels är det rent statistiskt ett problem eftersom
barn som uppvisar mindre omfattande uppförandeproblem i hemmet inte har
samma utrymme för förbättrade resultat vid eftermätning och uppföljningsmätning. Det blir helt enkelt svårare att uppvisa statistiskt signifikanta och
kliniskt signifikanta resultat när barnen redan inledningsvis har små problem.
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Samtidigt är ett icke signifikant resultat i ett sådant fall, givet förutsättningarna,
rättvisande. Det andra problemet som uppstår när ungefär halva gruppen inte
uppvisar uppförandeproblem på en minst medelsvår nivå är frågan ifall interventionen har riktats till rätt individer. Något som antyder att interventionen
delvis kan ha riktats till fel individer är att urvalet i denna studie, enligt PDR,
uppvisade uppförandeproblem på en nivå som ligger i nivå med normalpopulationen snarare än den kliniska populationen i Langkjaers studie (2004).
Det som talar för att barnen i studien utgjorde ett urval med minst medelsvåra uppförandeproblem är det faktum att föräldrarna, efter att ha fått information om inklusionskriterierna, valde att delta i studien. Föräldrarnas mening,
baserad på åtskilliga års umgänge med barnen, borde vara ett pålitligt mått för
att avgöra ifall barnen uppvisar uppförandeproblem i hemmet. De mätinstrument
som används i studien har den fördelen att de är normerade och validerade i
tidigare studier. Samtidigt kan det finnas aspekter i ett barns beteende som
mätinstrument inte förmår att fånga upp.
Det faktum att en del fokuselever i studien inte uppvisade minst medelsvåra
uppförandeproblem i hemmet påverkade möjligen snarare generaliserbarheten av
resultaten än själva giltigheten i resultatet.
Det kan finnas skillnader i hur effektiva insatserna är beroende på kön. I
denna studie fanns det dock för få flickor för att det skulle vara meningsfullt att
göra denna typ av analyser.
Procedur
En styrka i föreliggande studie är att grupptillhörigheten randomiserades. Detta
leder till att lärare och föräldrar med olika egenskaper, exempel motivation att
delta, sannolikt fördelas lika i de två grupperna. På samma sätt fungerar det med
de okända bakgrundsvariabler som inte kan kontrolleras i studien. Sannolikt blir
fördelningen av dessa osystematisk eftersom föräldrar och lärare slumpas till en
grupp. En möjlig nackdel med randomiseringen i föreliggande studie var att en
del föräldrar upplevde att deras barn inte uppvisade särskilt stora uppförandeproblem i hemmet. Det verkar som att dessa föräldrar samtyckt till deltagande i
studien för att lärarna skulle få möjlighet att delta i utbildning och handledning.
När föräldrarna sedan fick reda på att de hamnat i gruppen som skulle få ta del
av Föräldra-Komet var de inte så motiverade att delta i utbildningen. Detta
skulle delvis kunna förklara den stora andelen avhopp i studien. Samtidigt fanns
det inte några signifikanta skillnader mellan grupperna avseende hur många
föräldrar eller lärare som hoppade av studien.
En brist i föreliggande studie utgörs av förfarandet vid rekrytering av föräldrar.
Att låta lärarna, förvisso försedda med tydliga skriftliga instruktioner, sköta
rekryteringen av föräldrar och barn till studien kan möjligen ha påverkat resultatet. Lärarnas uppgift var i ett första steg att identifiera varsin fokuselev som
uppvisade uppförandeproblem i skolan. Eftersom ett inklusionskriterium var
att fokuseleven även skulle uppvisa uppförandeproblem i hemmet innebar nästa
steg att lärarna tvingades att göra ett antagande om vilka elever som uppvisade
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uppförandeproblem i hemmet. Sista steget i rekryteringen var att lärarna skulle
ta kontakt med föräldrarna till fokuseleverna och fråga ifall de ville vara med i
studien.
Denna kedja av steg har ett flertal svagheter. Dels hade lärarna begränsad
möjlighet att bedöma vilka elever som uppvisade uppförandeproblem i hemmet
eftersom lärare inte alltid har tillgång till denna information. Detta kan ha lett
till att elever som endast i mindre grad uppvisade uppförandeproblem i hemmet
rekryterades till studien. De elever som uppvisade färre och mildare uppförandeproblem i hemmet hade inte lika stor positiv förändringspotential som de
elever som uppvisade fler och mer allvarliga uppförandeproblem. Detta kan ha
lett till så kallad golveffekt.
Vidare är det möjligt att ett okänt antal lärare valde fokuselev baserat på vilka
föräldrar lärarna såg som möjliga eller bekväma att tillfråga. I likhet med resonemanget ovan kan detta ha lett till att elever som uppvisar mindre frekventa och
allvarliga uppförandeproblem rekryterats till studien. Eftersom lärarna tillfrågade
föräldrarna om deltagande innan randomiseringen av grupptillhörigheten skedde
är det dock osannolikt att detta skulle leda till en systematisk påverkan på
resultatet. Ingenting tyder på att lärarna i ena gruppen skulle resonera annorlunda jämfört med den andra gruppen i denna fråga.
Statistisk bearbetning och analys
En beräkning av power visade att sannolikheten att upptäcka en signifikant
skillnad om den verkligen förelåg var 28 procent. Detta kan förklara varför det
inte fanns fler skillnader mellan grupperna. Rekrytering av fler individer till
studien hade kunnat leda till ökad power och fler statistiskt signifikanta skillnader.
För att imputera data som saknades för hela mättillfällen användes Last
Observation Carried Forward (LOCF). Fördelarna med LOCF är att det är en
enkel metod för imputering av data och man får data från fler individer att
använda i de statistiska analyserna. Nackdelen med LOCF är att de data som
saknas ersätts med data som är en uppskattning av hur resultatet ser ut. Detta
sätt att imputera data skapar egentligen ingen ytterligare information utan
använder den information man har fler gånger. Detta kan skapa bias i undersökningen (Domhof, et al., 2002). Uppskattningen är dessutom tämligen konservativ eftersom LOCF förutsätter att det inte har skett någon förbättring mellan
mätpunkterna när hypotesen (baserad på tidigare forskning, exempelvis Reid, et
al., 2007) är att en sådan skall ske. Å andra sidan sker det inte, med LOCF,
någon försämring heller.
Trots bristerna med imputering menar Widaman (2006) att imputering av
data är att föredra framför minskat urval och minskad power. Trots detta går
det inte att bortse från att en stor del av data som används i analyserna är data
som föräldrar och lärare inte har lämnat utan som tillkommit genom manipulation av data.
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Implementering
Implementeringsgraden (enligt Dane och Schneider, 1998, den så kallade dosen)
av Skol-Komet hamnade på ungefär hälften av komponenterna. Detta är något
lägre än de sextio procent som Botvin, et al. (1990) menar är ett tröskelvärde
för en godkänd implementeringsgrad. Det hade varit önskvärt med en högre
dos av programmen, särskilt i beaktande av att effekterna av preventiva program
vanligtvis ökar när de implementeras väl (Derzon, et al., 2005; Wilson & Lipsey,
2007; Wilson, et al., 2003). Det går samtidigt inte att utesluta att den lägre dosen
av implementering kan ha haft en viss positiv effekt då det kan ha berott på att
lärarna anpassade programmet i enlighet med sina preferenser och behov
(Durlak & DuPre, 2008). Det mesta talar dock för att effekterna hade varit
starkare om en högre dos av programmet implementerats.
I skolan fanns det ingen risk för att kontrollgruppen oavsiktligt skulle få ta
del av insatsen riktad till experimentgruppen eftersom båda grupperna i skolan
tog del av samma insats. Det går inte att utesluta att föräldrar som inte tog del
av Föräldra-Komet ändå kom i kontakt med programmet genom informella
kontakter med föräldrar som tog del av Föräldra-Komet.

Resultatdiskussion
När föräldrar fick ta del av föräldraträningsprogram gav det positiva effekter i
hemmet. De positiva effekterna i hemmet förstärkte dock inte effekterna av en
intervention i skolan. Resultaten i föreliggande studie replikerar i detta avseende
resultaten i Reid, et al. (2007). I likhet med resultaten i Reid, et al. överfördes
inte de positiva effekterna av föräldraträningen till skolan. Reid, et al. menar att
den intensiva insatsen i skolan gjorde att det var svårt att uppmäta någon effekt
i skolan som berodde på föräldraträningen.
En alternativ förklaring till att effekterna av föräldraträningen inte generaliserades till skolan är att fokuseleverna inte uppfattade att situationen i hemmet
och skolan var tillräckligt likartade. För att generalisera kunskaper eller färdigheter
till nya situationer krävs att den nya situationen signalerar att ett visst beteende
kan ge förstärkning. Möjligen var det för stora skillnader mellan situationerna
och de beteenden som förstärktes i hemmet och skolan. De beteenden som
vanligtvis tränas i hemmet är vardagliga beteenden, exempelvis att göra läxan
utan att bråka eller att gå och lägga sig i tid. Skillnaden mellan dessa vardagliga
beteenden och de beteenden som lärarna fokuserar på i skolan är uppenbar. I
skolan ligger fokus på att få fokuseleven att inte gå runt i klassrummet och störa,
att arbeta längre tid med angiven uppgift etc. Det övergripande målet med dessa insatser var att stödja barnet i att skapa goda relationer till vuxna och barn
samt att uppmuntra barnet att följa vuxnas instruktioner. Risken är överhängande att fokuseleverna inte uppmärksammade det övergripande målet och att
generaliseringen därför uteblev.
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För fokuseleverna i SFK minskade de uppvisade uppförandeproblemen i
hemmet signifikant jämfört med fokuseleverna i SK. Samtidigt fanns det inte
några statistiskt signifikanta skillnader i positiva eller negativa uppfostringsstrategier mellan grupperna. Detta kan möjligen förklaras av att det kan ha funnits
skillnader mellan grupperna avseende uppfostringsstrategier men att dessa var
så små att skillnaderna inte var statistiskt signifikanta samtidigt som skillnaderna
var tillräckligt stora för att påverka fokuselevernas uppförande i hemmet. En
alternativ förklaring är att föräldrarna som deltog i föräldrautbildningen förväntade sig en förbättring och att detta påverkade resultatet. Observationer i
hemmet genomfördes inte och därför kan dessa inte jämföras med föräldrarnas
skattningar. de Los Reyes och Kazdin (2005) menar att föräldraskattningar är
mer känsliga för förväntanseffekter än de mätningar som genomförs av
oberoende observatörer. Att oberoende observatörer inte användes i studien är
en svaghet.
Att det, vid eftermätningen, fanns signifikanta skillnader mellan grupperna
för PDR och intensitetsskalan i ECBI men inte för problemskalan i ECBI (som
korrelerade starkt med intensitetsskalan i ECBI) måste betraktas som anmärkningsvärt. En möjlig tolkning av detta resultat är att frekvensen av de föräldraskattade uppförandeproblemen, mätta med PDR och intensitetsskalan i ECBI,
minskade men att föräldrarna vid eftermätningen fortfarande ansåg att de uppvisade uppförandeproblemen utgjorde ett problem (mätt med problemskalan i
ECBI). En alternativ tolkning är att minskningen av uppförandeproblem var så
marginell att den tvågradiga problemskalan i ECBI inte förmådde att fånga upp
förändringen. Den sjugradiga intensitetsskalan i ECBI är känsligare för förändring av beteende och detsamma kan möjligen sägas om PDR som mäter förekomsten av problem under fem dagar.
Effektstorlekarna, vid eftermätning och uppföljningsmätning, var genomgående högre för SFK avseende utfallsmåtten som användes för att utvärdera
uppvisade uppförandeproblem i hemmet. Även om det inte fanns statistiskt
signifikanta skillnader för alla dessa utfallsmått kan ett tydligt mönster urskiljas.
Likaledes var effektstorlekarna för SK genomgående högre än effektstorlekarna
för SFK i fråga om utfallsmåtten för uppvisade uppförandeproblem i skolan.
När det gäller detta mönster finns det dock anledning till stor försiktighet när
det gäller att dra några entydiga slutsatser. Det fanns inte, vid något tillfälle, några
statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna gällande uppvisade uppförandeproblem i skolan.
Effektstorlekarna för föräldrarnas uppfostringsstrategier visar att förändringarna är triviala eller svaga. I jämförelse med effektstorlekarna i Reid, et al.
(2007) fanns det inga större skillnader. Både i Reid, et al. och i föreliggande
studie var effektstorlekarna huvudsakligen triviala, gränsande till svaga. En
skillnad mellan studierna var att gruppen som fick insatser i hem och skola i
Reid, et al. uppvisade effektstorlekar som var måttliga, eller gränsande till
måttliga, avseende ökad förekomst av beröm och incitament i hemmet. Denna
utveckling fanns inte för SFK i föreliggande studie. En annan skillnad mellan
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studierna var att samtliga grupper i Reid, et als. studie uppvisade minskningar i
sträng och inkonsekvent disciplin över tid (med ett undantag). Detta var inte
fallet i föreliggande studie.
Det fanns en skillnad i hur många fokuselever som hade en kliniskt signifikant minskning av uppvisade uppförandeproblem i hemmet. Fler fokuselever i
SFK uppvisade en kliniskt signifikant minskning av uppförandeproblem i
hemmet. Frågan är vilken vikt som kan tillmätas detta faktum. Gränsvärdena
för klinisk signifikans enligt ECBI hämtades från barn på landsbygden utanför
Washington (Burns & Patterson, 2001). Barnen var förvisso i adekvat ålder men
skillnader i hur mycket uppförandeproblem som uppvisas kan inte uteslutas.
Barnen i Sverige (med närområde) uppvisar uppförandeproblem i lägre grad
jämfört med USA (Larsson & Frisk, 1999; Reedtz, et al., 2008). Werry, Sprague
och Cohen (1975) menar att det finns skäl att vara försiktig med att generalisera
resultat mellan olika kulturer beroende på att barn i olika kulturer kan bete sig
på olika sätt. Detta gör att användningen av dessa gränsvärden kan ifrågasättas.
Det finns också en påfallande skillnad i resultat mellan denna studie och
tidigare studier avseende hur många fokuselever som utvecklas från en klinisk
nivå till en normalnivå, enligt PDR. I studien av Kazdin och Wassel (1998)
uppvisade mellan 62 och 79 procent av de deltagande barnen påtagligt förbättrade beteenden när deras föräldrar deltog i föräldraträningsprogram. I föreliggande studie uppvisade knappt 40 procent av fokuseleverna kliniskt signifikanta
förbättringar (ungefär lika stor andel i båda grupperna). Den förhållandevis
stora skillnaden mellan de tidigare studierna och denna studie kan möjligen
förklaras av att urvalet i denna studie inte uppvisade tillräckligt omfattande uppförandeproblem vid förmätningen och att utrymmet för förbättringar av resultatet var begränsat. Detta förhållande blir tydligt vid en jämförelse med medelvärdena för det kliniska urvalet i studien av Langkjaer (2004). Det kan också
vara så att det finns en skillnad i definitionerna mellan ”klinisk signifikant förbättring” och ”påtaglig förbättring” som gör att jämförelsen till viss del är tveksam.

Generaliserbarhet, reliabilitet och intern validitet
Ifall skillnader i resultat hade påverkats av exempelvis kön eller föräldrarnas
utbildningsnivå hade generaliserbarheten av studiens resultat i högre grad kunnat
ifrågasättas. Analyser av moderatorer visade att det inte fanns några faktorer,
utöver interventionen, som entydigt påverkade resultatet. Detta betyder att
resultatet i studien går att generalisera till barn som uppvisar uppförandeproblem
oavsett deras föräldrars utbildningsnivå, lärarnas yrkeserfarenhet, skolans storlek
etc.
Endast var åttonde fokuselev hade en diagnos som kunde kopplas till uppförandeproblem. Däremot uppvisade fokuseleverna uppförandeproblem på en
nivå som i hög grad avvek från normalfallet (Heiervang, et al., 2008). Det finns
sålunda skäl att argumentera för att resultaten i studien är generaliserbara till
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barn som uppvisar omfattande uppförandeproblem men som inte har diagnosticerade uppförandeproblem.
I likhet med studie 1 genomfördes en uppföljningsmätning fjorton månader
efter förmätningen. Detta ger generaliserbarhet över tid. I stort sett samtliga
lärare ansåg att Skol-Komet var ett trovärdigt program, något som gör att
spridningen av programmet underlättas (Finn & Sladeczek, 2001; Foster &
Mash, 1999).
Det som vidare talar för att resultaten går att generalisera till en större population är att det nu finns ett flertal studier där Skol-Komet och Föräldra-Komet
har utvärderats. Ingen av dessa studier har visat några negativa effekter av
programmen, tvärtom. Ytterligare en sak som talar för generalisering av resultaten
är att de är fullt jämförbara med resultat som visat sig i tidigare studier av
erkända program, exempelvis ”The Incredible Years” (Reid, et al., 2007). Det
som talar mot en mer omfattande generalisering av resultaten är att handledarnas
roll i resultaten för Skol-Komet inte är tillräckligt utredda. Djupintervjuerna
med handledarna som ingick i denna studie (Frank & Hansson, 2005) visar att
handledarna generellt upplevde att de inte hade tillräckligt djupa kunskaper i
metoden under den första terminen (av två) av sin utbildning. Mer noggranna
studier av hur handledarnas kompetens förändras under den ettåriga handledarutbildningen behövs.
Något som också bör utredas ytterligare innan resultaten generaliseras till en
större population är i vilken utsträckning graden av implementering av FöräldraKomet påverkar resultatet. Detta framgår inte i föreliggande studie, vilket är en
brist.
En fråga som påverkar den interna validiteten är ifall det var interventionen
som påverkade resultatet eller om det var någon annan variabel. Analyserna av
modererande faktorer visade att dessa inte påverkade resultatet i någon större
utsträckning. Det går dock inte att utesluta att faktorer som inte undersöktes
påverkade resultatet.
Det fanns en viss skillnad mellan föräldrars och lärares uppfattning om graden
av uppförandeproblem hos fokuseleverna och mätinstrumentens gränsvärden.
Detta är fråga om begreppsvaliditet. Det finns anledning att anta att föräldrarnas
och lärarnas bedömningar hade goda grunder och att mätinstrumenten delvis
var avsedda för elever som uppvisar mer omfattande uppförandeproblem.
Vidare fanns det andra hot mot validiteten i studiens resultat. Urvalsbias
hanterades med randomisering och diffusion utgjorde inget reellt problem
eftersom samtliga lärare tog del av samma intervention. Även om det inte går
att utesluta att föräldrar som tog del av Föräldra-Komet spred programmet
vidare till föräldrar i SK så måste det anses vara osannolikt.
Mätinstrumentens reliabilitet har utvärderats i tidigare studier och de har
visat goda psykometriska egenskaper. Detta talar för resultatens reliabilitet.
Samtidigt är det en brist i föreliggande studie att mätningarna med frågeformulär
inte kompletterades med observationer i klassrummen och hemmen. Observationer har fördelen att observatörer inte i samma utsträckning som lärare och
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föräldrar påverkas av förväntningar på resultatet (Reid, et al., 2007). Sammantaget
finns det brister i resultatens tillförlitlighet men inte så stora att de påverkar
resultatet på ett avgörande vis.
Sammanfattningsvis finns det skäl att, med viss försiktighet, generalisera resultaten av Skol-Komet och Föräldra-Komet. Studie 1 visar att Skol-Komet minskar uppvisade uppförandeproblem. Föreliggande studie visar att Skol-Komet i
kombination med Föräldra-Komet minskar uppvisade uppförandeproblem i
hemmen, i synnerhet på kortare sikt. Detta resultat kan också tolkas på så sätt
att Föräldra-Komet minskar uppvisade uppförandeproblem i hemmen oavsett
ifall Skol-Komet implementeras i skolan.

Svar på den andra frågeställningen
Studien kan sammanfattas i att ingenting indikerar att insatser i hemmet kombinerat med parallella insatser i skolan minskar uppförandeproblem i skolan jämfört med en insats endast i skolan. De skillnader som fanns mellan grupperna
visar att insatser i hemmet minskar, åtminstone på kort sikt, uppvisade uppförandeproblem i hemmet. Effektstorlekarna i studien är jämförbara med effekterna i
tidigare studier av liknande slag (exempelvis Reid, et al., 2007) men effekterna i
föreliggande studie är inte lika entydigt positiva som i Reid, et al.
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KAPITEL 10

Ordinarie Skol-Komet i jämförelse med en
kortversion av programmet (studie 3)

Skol-Komet visade sig i studie 1 minska uppvisade uppförandeproblem och
hyperaktivitet jämfört med aktiv kontrollgrupp. Vidare minskade reprimander
från lärare. Slutligen ökade de positiva kamratnomineringarna i gruppen som
tog del av interventionen med Skol-Komet. Utbildningen av lärare i programmet tog dock en del tid. Det blev därför intressant att studera vilka effekter ett
mer komprimerat program kunde ha på fokuselevernas beteende. Som ett resultat av intresset för denna fråga skapades ett komprimerat Skol-Kometprogram
(härefter kallat Kort-Komet).
Syftet med föreliggande studie är att pröva om man kan ta bort delar av
Skol-Kometprogrammet och trots detta få ett positivt resultat, framför allt om
man tar bort de delar av Skol-Kometprogrammet som är avsedda för hela
klassen. Resonemanget bygger på att det tar tid att implementera de klassomfattande momenten och att man genom att koncentrera sig på insatsen med fokuseleven skulle kunna få ett bättre resultat för fokuseleven. I studien skall
följande frågor besvaras:
1. Hur påverkas lärarnas beteende av att Skol-Komet komprimeras?
2. Hur påverkas fokuselevernas beteende av att Skol-Komet komprimeras?
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Metod
Studiens design
Föreliggande studie är en kvasiexperimentell studie med en experimentgrupp
från Uppsala och en kontrollgrupp från Stockholm. Tio lärare i Uppsala fick ta
del av en kortare version av Skol-Komet, kallad Kort-Komet. 23 lärare i
Stockholm utgjorde kontrollgrupp och de fick en ordinarie utbildning i SkolKomet. De sistnämnda lärarna deltog redan i studie 1 i Stockholm och deras
skolor var randomiserade till Skol-Kometprogrammet.

Urval
Urvalskriterierna i föreliggande studie var samma som i studie 1. Lärarna skulle
arbeta i en vanlig klass. Fokuseleverna skulle gå i skolår 1 – 3 och uppvisa
uppförandeproblem i form av bråkigt, störande och/eller trotsigt beteende i
klassrummet. Bråkig definierades som att ”barnet startar bråk, barnet säger
otrevliga saker till andra barn, knuffar eller slår dem”. Störande definierades
som ”barnet stör undervisningen i klassrummet, pratar högt eller gör oljud,
lämnar ofta platsen utan anledning, retar eller rör vid andra barn”. Trotsig
definierades som att ”barnet följer inte instruktioner eller uppmaningar från
vuxna”. Dessa beteenden skulle utgöra en svårighet för läraren. De fokuselever
som valdes ut fick inte vara föremål för någon typ av psykologisk behandling,
som t.ex. samtalskontakt eller terapi. Detta för att interventionen inte skulle
störa en pågående behandling. Ytterligare ett krav för att lärarna och fokuseleverna skulle få delta i studien var att undervisningen i klassen skulle ske på
svenska.
Tre av fokuseleverna i studien var flickor och 30 var pojkar (två flickor och
21 pojkar i Skol-Komet och en flicka och nio pojkar i Kort-Komet). Fokuseleverna i studien skulle vid studiens början gå i första eller andra klass. I KortKomet gick samtliga i skolår 2 och i Skol-Komet gick fyra fokuselever i skolår
1, en fokuselev i skolår 3, sexton fokuselever i skolår 2 och två fokuselever i
ålderintegrerad klass (skolår 1-2).
I Kort-Komet varierade elevantalet mellan tretton och 29 (M = 21,6, SD =
4,9) och i Skol-Komet varierade elevantalet mellan sjutton och 30 (M = 23,2,
SD = 3,2). Denna skillnad var inte statistiskt signifikant [t(13) = -0,98, p = e.s.]
I Kort-Komet varierade antal år som lärare mellan två och 35 (M = 20,8, SD
= 12,4) och i Skol-Komet varierade antal år som lärare mellan ett och 29 år (M
=10,7, SD = 10,4). Denna skillnad var statistiskt signifikant [t(15) = 2,27, p <
0,05].
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Procedur
Lärarna i Kort-Komet rekryterades genom att Uppsala Kommunstyrelses kansli
faxade ut ett informationsmaterial om studien till samtliga grundskolor i Uppsala
kommun. Nitton lärare i årskurs två anmälde sitt intresse för att delta i studien.
Efter att lärarnas behörighet att delta i studien kontrollerats lottades tio lärare ut
till deltagande. En lärare hoppade av studien tre veckor innan förmätningen.
Denna lärare ersattes med en lärare som lottades fram bland de nio lärare som
inte kom med i första lottningen. Lärarna i Kort-Komet utbildades sedan av
författaren.
Lärarna i Stockholm ingick i en större studie (LISA-projektet). Dessa lärare
rekryterades genom att fax och brev med information skickats ut till samtliga
skolor i Stockholm Stad, samt till vissa kranskommuner. Efter anmälan fördelades lärarna i Stockholm genom slumpning till Skol-Komet eller Projekt Charlie.
23 av lärarna (mindre än hälften av de lärare som utbildades i Skol-Komet i
Stockholm) i Skol-Kometgruppen fick sin utbildning i Skol-Komet av författaren.
Dessa lärare valdes ut eftersom man på så sätt kunde hålla variabeln utbildare
konstant.
När lärarna anmält sig till studien genomfördes en screening i klassen för att
avgöra vilken elev i klassen som skulle komma ifråga för särskilda insatser. Detta
gjordes i samråd mellan författaren och läraren. Ett krav för att eleven skulle få
ta del av interventionen var att uppförandeproblemen skulle vara observerbara i
klassrummet.
Föräldrarna till de barn som deltog i studien fick ett informationsblad om
studien. De ombads att skicka in en svarstalong där de skulle godkänna huruvida
deras barn fick delta i studien, eller inte.
Förmätningen genomfördes i slutet av september och början av oktober
2001 för Skol-Kometgruppen (i Stockholm) och i slutet av januari och början
av februari 2002 för Kort-Kometgruppen (i Uppsala).
De tio lärarna i Kort-Komet fick utbildning vid fem tillfällen under åtta
veckor. Utbildningen av Skol-Kometgruppen sträckte sig över nio tillfällen
under en knapp termin. Lärarna fick ta del av programmen i grupper om fem
lärare. Träffarna varade i tre timmar. Både lärarna i Kort-Komet och i SkolKomet fick manualer som delades ut efter hand, ett avsnitt i taget.
I Stockholm genomfördes eftermätningen i månadsskiftet februari – mars
2002. I Uppsala genomfördes eftermätningen i slutet av april och början av maj
2002. Eftermätningen bestod av samma tester och frågeformulär som i förmätningen.
Forskningsetiska överväganden
Datainsamlingen utfördes ursprungligen inom ramen för en magisteruppsats
(Karlberg, 2003) vilket gör att den inte omfattades av den dåtida lagen om
etikprövning (Utbildningsdepartementet, 2003).
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Inför studien fick samtliga lärare och föräldrar information om programmen
och studien. De fick också information om att de när som helst kunde välja att
hoppa av studien, att data skulle behandlas konfidentiellt och att de uppgifter
som samlades in skulle presenteras på ett sådant sätt att enskilda individer inte
kunde identifieras. Samtliga föräldrar (fokuselevernas och klasskamraternas
föräldrar) fyllde i formulär om informerat samtycke.
Användandet av diskreta observationer väcker den etiska frågan om de som
observeras skall informeras om vad som observeras. De lärare och fokuselever
som observerades i studierna i föreliggande avhandling, samt fokuselevernas
föräldrar, fick information om att observatören skulle studera beteenden i klassrummet. Lärarna informerades inte om att observatören skulle räkna antalet
beröm och reprimander, inte heller informerades fokuseleverna om att observatören skulle räkna antalet tillfällen då eleven arbetade med angiven uppgift, var
passiv eller störde undervisningen. Graziano och Raulin (2007, s. 136) menar att
det i fall som detta är nödvändigt att undanhålla information som kan påverka
resultatet av observationerna.

Datainsamling
Oberoende observationer
I föreliggande studie användes delvis blinda oberoende observatörer. Dessa
utgjordes av psykologistudenter på masternivå. Observatörerna besökte läraren
och klassen under en hel dag vid för- och eftermätning. Under en lektion
studerade observatörerna hur mycket tid eleverna ägnade åt skolarbete. Fokuselevernas störande och aggressiva beteenden studerades också och även hur
mycket beröm och tillsägelser fokuseleven fick från läraren.
Lärarna var ombedda att se till att skoldagarna under de två mättillfällena
skulle vara så vanliga som möjligt och att skoldagarna under för- och eftermätning skulle likna varandra. Under en av de lektioner då eleverna arbetade
genomfördes under 40 minuter en observation av skolarbete.
Observatörerna använde ett observatörsschema där fokuselevernas beteende
under en lektion observerades var trettionde sekund. Fokuselevernas beteende
kodades som ”arbetar”, ”stör”, ”passiv” eller ”utgår/kan ej bedöma”. Observationen genomfördes under en lektion då fokuseleven i hög grad arbetade vid sitt
arbetsbord (eller bänk). Dessutom noterade observatörerna antal reprimander
och beröm som lärarna gav fokuseleverna under dagen. Berömmet skattades
efter den lektion då fokuseleven arbetade och efter skoldagens slut. Observatören
skattade berömmet på en tregradig skala (0 = inget beröm, 1 = beröm en eller
två gånger, 2 = beröm tre gånger eller fler). Under hela skoldagen noterade observatören kontinuerligt reprimander från läraren till fokuseleven. Reprimander
definierades som att läraren höjde rösten vid en tillsägelse till fokuseleven eller
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om läraren använde en negativ beskrivning av fokuselevens beteende. Slutligen
observerades störande och aggressivt beteende hos fokuseleven.
Vid skoldagens slut skattade lärarna fokuselevernas beteende under dagen.
Läraren svarade på sex kortfattade frågor som handlade om eventuella uppförandeproblem hos fokuseleven. Svaren angavs på en femgradig skala, från 1
(inte alls) till 5 (väldigt mycket). En fråga var exempelvis ”Hur ofta störde den
utvalda eleven andra elever i klassrummet under dagen?” Den inre konsistensen
hos lärarskattningarna var 0,86 ( ). Korrelationen mellan lärarskattningarna
och observationerna av den tid fokuseleverna ägnade åt arbete var signifikant
[r = -0,52, p < 0,05]. När det gäller korrelationerna mellan lärarskattningarna
efter skoldagen och övriga observationsmått var korrelationerna inte signifikanta.
Conners Teacher Rating Scale (CTRS)
CTRS (Conners, 1969) har i över 40 år använts för att mäta lärares uppfattning av barns uppträdande i klassrummet. CTRS utvecklades för att mäta beteendeförändring hos barn med överdriven och opassande motorisk aktivitet
(Conners, 1970). Det finns en flertal olika Connerstest. Den första versionen av
CTRS hade 39 frågor (Conners, 1969; DuPaul, et al., 1998; Trites, Blouin, &
Laprade, 1982). Denna version reviderades och två versioner av frågeformuläret togs fram, ett med 28 frågor och ett med 59 frågor. Detta mätinstrument
kallades Conners Teacher Rating Scale – Revised. Det var inte den reviderade versionen av mätinstrumentet som användes i föreliggande studie utan den ursprungliga. Varje fråga besvaras på en fyrgradig likertskala. Svarsalternativen varierar
mellan 0 (stämmer inte alls) till 3 (stämmer mycket).
Trites, et al. (1982) genomförde en faktoranalys av CTRS baserad på 9 583
barn mellan fyra och tolv år. Faktoranalysen resulterade i sex delskalor med
huvudsakligen hög inre konsistens: hyperaktivitet (bestod av sjutton frågor,
=0,94), uppförandeproblem (bestod av tretton frågor, =0,93), emotionella
problem (bestod av åtta frågor, =0,86), ängslighet & passivitet (bestod av sex
frågor, =0,76), kamratproblem/asocialt beteende (bestod av fem frågor,
=0,82) och dagdrömmande & ouppmärksamhet (bestod av fyra frågor,
=0,61). De sex delskalorna stod för 63,3 procent av den förklarade variansen
(Trites, et al., 1982). Delskalorna för uppförandeproblem, dagdrömmande &
ouppmärksamhet, ängslighet & passivitet och hyperaktivitet är de som vanligen
används (Trites, Dugas, Lynch, & Ferguson, 1979). I studie 1 användes tre
delskalor ur CTRS (inre konsistens inom parentes), delskalan för uppförandeproblem ( = 0,77), delskalan för hyperaktivitet ( = 0,76) och delskalan för
kamratproblem/asocialitet ( = 0,72). I föreliggande studie användes delskalorna
för uppförandeproblem ( = 0,82) och hyperaktivitet ( = 0,86).
Reliabiliteten vid upprepad mätning (en månad) varierade i en studie mellan r
= 0,72 och r = 0,91. Vid mätningar över ett år var test-retest-reliabiliteten r =
0,55 (Conners, 1989). Delskalan för hyperaktivitet har visat mycket hög reliabilitet
vid upprepad mätning (Miller, Fee, & Netterville, 2004). I en studie av 14 083
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elever slog Trites, et al. (1979) fast att CTRS kan användas med validitet bland barn
i ålder fyra till tolv år.
I senare studier har dock CTRS fått utstå en hel del kritik. Bland annat hade
Gerhardstein, Lonigan, Cukrowicz, och McGuffey (2003) svårt att replikera
mätinstrumentets goda faktorstruktur. Gerhardstein et al. fann en trefaktorlösning (hyperaktivitet/impulsivitet, ouppmärksamhet och trotsighet) snarare
än en sexfaktorlösning. Samtidigt genomförde Gerhardstein, et al. sin studie
bland 235, huvudsakligen afroamerikanska, förskolebarn som levde i familjer
med svag ekonomi vilket gör att det är svårt att hävda att faktorstrukturen från
denna amerikanska studie med självklarhet skulle vara tillämpbar på de studier i
föreliggande avhandling där CTRS används.
En litteratursökning genomfördes för att hitta medelvärden och standardavvikelse för att kunna kontrollera kliniskt signifikanta skillnader enligt den andra
operationaliseringen i Jacobson och Truax (1991), dvs. att en intervention har
haft klinisk signifikans när individerna vid eftermätningen eller uppföljningsmätningen befinner sig inom två standardavvikelser från normalpopulationens
medelvärde. Det fanns medelvärden och standardavvikelse redovisade bland
annat i en 35 år gammal studie från Nya Zeeland (Werry, et al., 1975) och en
ännu äldre studie från New York (Kupietz, Bialer, & Winsberg, 1972). Användandet av Jacobsons och Trauxs andra operationalisering var tveksam då det
medelvärde och den standardavvikelse som skulle vara grunden för gränsvärdet
var avlägsna både i tid och i rum. I stället gjordes försök att finna relevanta
gränsvärden för att kunna skilja en normalpopulation från en klinisk population. Ett relevant gränsvärde skulle utgöra grunden för en beräkning av klinisk
signifikans enligt Jacobsons och Truaxs första operationalisering. Omfattande
litteratursökningar genomfördes men dessa blev resultatlösa.
Revideringen av CTRS hade lett till att forskare i stor utsträckning började
använda det reviderade mätinstrumentet. I sin tur hade detta resulterat i att
normeringar av den ursprungliga skalan inte gjorts under decennier. Klinisk
signifikans kunde inte beräknas med hjälp av detta mätinstrument.
Kortfattad lärarskattning av uppförandeproblem (KLUP)
Lärarskattningen avser tre aspekter av uppförandeproblem hos barn: störande
beteende, bråkighet och aggressivitet mot kamrater. Dessa beteenden är centrala i barnens sociala förmåga (Newcomb, et al., 1993). I formuläret fanns fem
svarsalternativ (1=nästan aldrig; 2=sällan; 3=ibland; 4=ofta; 5=nästan alltid).
Femton poäng är normalt sett maximal problemnivå. I studierna i föreliggande
avhandling redovisas dock ett genomsnittligt resultat av de tre aspekterna av
uppförandeproblem. Maximal problempoäng blir därför fem poäng.
Reliabiliteten vid upprepad mätning undersöktes i en separat kohort där det
inte skedde någon intervention. Stabiliteten över sex månader var r = 0,81
(N = 817) (Forster, under arbete), vilket betyder att test-retest-reliabiliteten var
god. Den prediktiva validiteten har i en tidigare studie (Sundell & Kraft, 2002)
visat sig vara god. Skattningar med KLUP (N=811) visade att ett signifikant
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samband mellan lärarskattningar med KLUP i skolår 2 och självskattad alkoholdebut i skolår 5 (r = 0,42).
Formulärets inre konsistens har i en studie av 1940 elever visat sig vara 0,82
( ) (Forster, et al., under tryckning) vilket innebär att mätinstrumentet i stor
utsträckning mäter en företeelse. I föreliggande studie var den inre konsistensen
0,61 ( ).
Sociogram
Sociogram användes för att undersöka hur många positiva och negativa kamratnomineringar fokuseleverna fick och hur dessa påverkades av interventionen.
Fördelarna med sociogramundersökningar är att man ur ett elevperspektiv får
svar på hur elevernas sociala relationer ser ut och dessutom är sociogram lätta
att administrera, tar kort tid att fylla i och erbjuder trots detta mycket information
(Hayvren & Hymel, 1984). Nackdelarna med sociogram är att de skulle kunna
innebära att barns relationer och självförtroende påverkas på grund av själva
undersökningen. Att be elever att nominera kamrater som de inte tycker om
strider mot den vanligt förekommande inställningen hos vuxna som handlar om
att uppmana barn att inte uttala sig negativt om kamrater. I användandet av
sociogram måste man sålunda göra etiska överväganden. Hayvren och Hymel
(1984) undersökte de direkta och de mer långsiktiga effekterna sociogramstudier
har på elevers kamratrelationer. De observerade elevernas kamratrelationer i
flera veckor före sociogramundersökningen och i flera veckor efter sociogramundersökningen såväl som under själva undersökningen. De fann att elevernas
kamratrelationer och välmående under denna tid inte påverkas av sociogramundersökningen.
Eleverna i föreliggande studie fick anonymt nominera vilka tre klasskamrater
som de helst ville leka med. Barnen fick därefter ange vilka tre klasskamrater de
helst inte ville leka med (barnen blev informerade om att de inte behövde välja
tre kamrater om de inte kunde eller ville). Vidare fick barnen instruktionen att
de inte skulle tala om vilka barn de valt utan att det skulle vara en enskild hemlighet. Detta sätt att undersöka kamratacceptans är i enlighet med praxis från
tidigare forskning (Asher & Dodge, 1986; Coie, et al., 1982).
Elevernas svar delades in i positiva nomineringar och negativa nomineringar.
Wentzel (2006) menar att dessa två kategorier är mest intressanta i sociogramstudier. Nomineringarna standardiserades baserat på data för respektive klass.
Reliabiliteten vid upprepad mätning över sex månader visade sig i en studie
vara r = 0,72 för negativa nomineringar och r = 0,55 för positiva nomineringar
(N = 817) (Forster, under arbete).
Begreppsvaliditeten hos sociogramundersökningar svarar mot i vilken utsträckning sociogramgrupperna kan åtskiljas i karaktärshänseende. Begreppsvaliditeten hos mätinstrumentet sociogram bekräftas av att en mängd studier styrker
att de olika sociogramgrupperna väl avgränsat uppvisar olika karaktärsdrag och
beteenden (Newcomb, et al., 1993). Parker och Asher (1987) visar dessutom att
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instrumentet har prediktiv validitet dvs. att det kan användas för att bestämma
sociogramgruppstillhörighet i syfte att predicera händelser senare i livet.
Kamratnomineringar av detta slag ger reliabla och valida data både för yngre
och äldre barn (Ladd, Herald, & Andrews, 2006). De korrelerar väl med såväl
observerade beteenden (Newcomb, et al., 1993) som senare uppförandeproblem
(Ladd, 2006; Parker & Asher, 1987).
En svårighet med att finna förändringar över tid i kamratrelationer är att
dessa är tämligen stabila, dvs. att förändringar sker långsamt (Sandstrom &
Coie, 1999).
Lärarnas attityder till Skol-Komet
Lärarna fick i efterhand fylla i ett utvärderingsformulär. Formuläret bestod av
tolv frågor. Åtta (av tio) lärare som tagit del av Kort-Kometutbildningen besvarade frågeformuläret och av Skol-Kometlärarna svarade samtliga.
De första fem frågorna behandlade vad lärarna tyckte om Komet, vad lärarna
uppfattade att barnen tyckte om Komet, hur de olika komponenterna fungerat
praktiskt i klassen, vad lärarna tyckte om Kometpärmen och vad lärarna tyckte
om den utbildning de fått. Svaren på dessa tre första frågor gavs på en femgradig
skala (från 1=mycket dåligt till 5=mycket bra).

Databearbetning
En ANCOVA genomfördes med eftermätningen som beroendevariabel och
grupptillhörighet och resultaten från förmätningen som oberoende variabler.

Bortfall av data
I studien förekommer två typer av bortfall. Dels finns externt bortfall, som i
fallet med en individ som inte deltog i eftermätningen. Dels finns också ett
internt bortfall som beror på att lärare valt att inte svara på en eller flera enskilda
frågor. Eftersom utvärderingen sker enligt principen ”intention to treat” har
dock även den individ som inte deltog i eftermätningen inkluderats. Vid förmätningen fattades i genomsnitt mindre än en halv procent av svaren och vid eftermätningen fattades drygt sju procent av svaren. En individ som inte deltog i
eftermätningen stod för nästan hälften av bortfallet vid eftermätningen. Bortfallet
vid förmätningen betraktas som litet och bortfallet vid eftermätningen betraktas
som relativt måttligt (Widaman, 2006). Eftersom endast en person hoppade av
studien och bortfallet var så lågt gjordes ingen imputering.

Skillnaderna i innehållet i programmet
De lärare som ingick i Skol-Kometgruppen fick under nio träffar ta del av hela
programmet, se kapitel 6. De lärare som ingick i Kort-Kometgruppen fick under
fem träffar framför allt ta del av komponenterna beteendeanalys, teckeneko140

nomier, rolig lista och konflikthantering. Ungefär hälften av de komponenter
som betecknas som ”klassomfattande” ingick inte i utbildningen i Kort-Komet.
I tabellen nedan ges en översikt över de moment som ingick i de båda utbildningarna.
Tabell 15. Komponenter som ingick i Kort-Komet och Skol-Komet.
Kort-Komet

Skol-Komet

Beteendeanalys
x
x
Förstärkning
x
x
Utsläckning
x
x
Konsekvenser
x
x
Teckenekonomi
x
x
Bingo
x
x
Effektiva uppmaningar
x
x
Farmors lag
Klassbeting
x
x
x
Konflikthantering
Kompisarbete
x
Myrspelet
x
x
x
Positiva påminnelser
Regler
x
x
Ärtburk
x
x
Notera att komponenten ”Fem kronor” inte ingick i Skol-Komet vid
tidpunkten för föreliggande studie. Komponenten lades till vid en senare
revidering av manualen.

Beräkning av power
Det fanns inga tidigare studier av detta slag att utgå ifrån vid beräkning av power.
För att en förändring av uppförandeproblem skulle vara kliniskt märkbar borde
effektstorleken vara stor, dvs. över 0,80 (Runyon, 1996, s. 510 f.). I föreliggande
studie kan ett flertal stora effektstorlekar spåras. Statistisk power för att upptäcka
en stor effektstorlek (d=0,80) med ett urval på 33 lärare (varav tio lärare i en
grupp) och en alphanivå på 0,05, var 0,61 (kritiskt F-värde=4,16).
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Resultat
Resultat i studie 3
Två signifikanta skillnader (i tabell 16) visar att fokuseleverna i Kort-Komet
uppvisar signifikant mindre uppförandeproblem mätt med KLUP och oberoende
observationer.
Beräkningarna visar att effektstorlekarna för Kort-Komet var stora, över
0,80, på de fem mått som utvärderade uppförandeproblem. För SkolKometgruppen var effektstorlekarna något lägre på fyra av de fem måtten.
Effektstorlekarna för Skol-Kometgruppen var måttliga till stora.
När det gäller förändringen av social status visar tabell 16 att kamratrelationerna i Skol-Kometgruppen utvecklades mer positivt än i Kort-Komet. I KortKomet hände i stort sett ingenting med de positiva och negativa kamratnomineringarna. I Skol-Komet ökade de positiva kamratnomineringarna måttligt
samtidigt som de negativa kamratnomineringarna förblev i stort sett opåverkade
av interventionen. Skillnaderna i förändring av positiva och negativa kamratnomineringar var inte signifikanta.
Frekvensen av reprimander från läraren minskade i båda grupperna och det
fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende detta. Effektstorlekarna var stora för båda grupperna vilket indikerar en synbar förbättring. När
det gäller förändring av frekvensen av beröm från läraren ökade lärarens beröm
i Kort-Komet och minskade i Skol-Komet. Det fanns ingen signifikant skillnad
mellan grupperna avseende förändringar i beröm från läraren. Däremot fanns
det en effektstorlek för det positiva resultatet i Kort-Komet som gränsade till
stor.
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1. KLUP
2. CTRS hyperaktivitet
3. CTRS uppförandeproblem
4. CTRS kamratproblem
5. Positiva kamratnomineringar
6. Negativa kamratnomineringar
7. Observerade uppförandeproblem
8. On task
Notera att * p < 0,05, ** p = <0,01,

-0,16
-0,05
-0,18
-0,13
0,01
-0,20
-0,36
-0,06
*** p = <0,001

Beröm från lärare
0,07
0,02
0,29
-0,07
-0,33
0,05
0,86***
-0,35

Reprimander från lärare

Tabell 17. Korrelationer mellan förändringsvärden (resultat vid förmätningen subtraherade från eftermätningen).

Mått

Skol-Komet
Effektstorlek
Kort-Komet
Eftermätning
Eftermätning
Förmätning
Förmätning
Skillnader
Kort-K Skol-K Diff
KLUP
2,98 (1,03)
1,73 (0,97)
3,00 (0,83)
2,54 (1,00) F(1,30) = 6,23*
1,26
0,50 -0,75
CTRS hyp.
2,61 (0,61)
1,75 (0,52)
2,75 (0,42)
2,22 (0,55) F(1,27) = 3,58
1,46
1,08 -0,38
CTRS uppf.
1,80 (0,72)
1,30 (0,37)
1,99 (0,65)
1,47 (0,46) F(1,27) = 0,84
0,87
0,92
0,05
CTRS kamr.
1,94 (0,71)
1,42 (0,39)
1,90 (0,69)
1,56 (0,35) F(1,27) = 2,05
0,91
0,62 -0,29
-0,40 (0,92)
-0,42 (0,84)
-0,71 (0,77)
-0,33 (0,78) F(1,29) = 1,97.
-0,02
0,49
0,51
Pos. kam.
Neg kam.
1,30 (1,41)
1,16 (1,34)
0,88 (1,39)
1,01 (1,36) F(1,29) = 0,90.
-0,10 -0,06
0,04
Obs. uppförande
6,00 (3,30)
1,70 (2,21)
6,52 (2,52)
4,00 (2,96) F(1,31) = 4,34*
1,53
0,92 -0,61
70,23 (19,17)
67,76 (29,84)
62,94 (20,61)
61,80 (20,63) F(1,31) = 0,00
0,10
0,06 -0,04
On-task
Beröm
0,80 (0,75)
1,40 (0,77)
1,44 (0,72)
1,26 (0,82) F(1,31) = 1,47
0,79 -0,24 -1,03
Reprimand
5,20 (3,94)
2,10 (2,60)
6,17 (2,48)
3,45 (2,82) F(1,31) = 1,16
0,93
1,02
0,09
Notera att * p < 0,05, ** p = <0,01, *** p = <0,001. Notera dessutom att Pos. kam = positiva kamratnomineringar. Neg kam = negativa kamratnomineringar.

Tabell 16. Medelvärden, standardavvikelser (inom parentes), skillnader samt effektstorlekar.

Genom att subtrahera resultaten vid förmätningen från resultaten vid eftermätningen skapades förändringsvärden för måtten beröm och reprimander från
läraren. Dessa korrelerades sedan med utfallsmåtten som utvärderade uppförandeproblem, arbetsinsats och social status. I tabell 17 framkommer att en positiv
förändring i minskade reprimander från lärare samvarierar starkt med en
minskning av observerade uppförandeproblem. Det kan givetvis tolkas som att
minskade uppförandeproblem leder till minskade tillsägelser men eftersom en
av grundpelarna i Skol-Komet (inkl. Kort-Komet) är att minska den negativa
uppmärksamheten från lärarna så är det också möjligt att ett minskat antal
reprimander från lärarna har lett till minskade uppförandeproblem hos eleverna.
När väl dessa minskar kan det leda in i en positiv spiral där minskade uppförandeproblem och minskade reprimander påverkar varandra ömsesidigt.
Med tanke på att endast 33 elever ingick i denna analys och att kausaliteten
är osäker måste resultaten anses vara hypotesgenererande snarare än hypotestestande.

Synpunkter på Kort-Komet och Skol-Komet
Generellt tyckte lärarna att det praktiska arbetet med Skol-Komet och KortKomet hade fungerat bra. Lärarna i Kort-Komet var något mer positiva. När
det gäller den upplevda effekten hade flertalet sett en positiv effekt på fokuseleven och det fanns inga skillnader mellan grupperna avseende detta. Däremot
var lärarna i Skol-Komet något mer positiva än lärarna i Kort-Komet när det
gäller upplevda effekter på hela klassen.
Lärarna, oavsett grupp, var väldigt positiva till manualen. Det var fler som
svarade att manualen var ”mycket bra” än ”bra”.
Skol-Kometlärarna var mer positiva till utbildningen än Kort-Kometlärarna.
Bland Skol-Kometlärarna svarade alla utom en att utbildningen varit ”mycket
bra”. I Kort-Komet svarade hälften av lärarna att utbildningen varit ”mycket bra”
och andra hälften ”bra”. Samtliga lärare, oavsett grupp, angav i utvärderingen att
de skulle använda Kometprogrammet minst en gång i veckan i fortsättningen
och i flera fall angav lärarna att de skulle använda programmet flera gånger i
veckan. Samtliga lärare i båda grupperna svarade att de skulle rekommendera sina
kollegor att skaffa en Kometutbildning.
Lärarna hade möjlighet att formulera sig fritt i anslutning till frågorna. Flera
lärare, både i Kort-Komet och i Skol-Komet, skrev att eleverna tyckte att
programmet var roligt. Vidare betonade flera lärare (både Kort-Komet och
Skol-Komet) att de nu hade fått en konkret metod i arbetet med stökiga barn.
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Diskussion
Sammanfattning av resultatet
I denna studie utvärderades inte effekten av Skol-Komet jämfört med kontrollgrupp. Det gjordes i studie 1 med positiva resultat. I föreliggande studie utvärderas vilka konsekvenser en förkortning av programmet fick för programmets
effekt. Resultaten av denna utvärdering var positivt. Lärarnas beteende påverkades inte negativt av att Skol-Komet förkortades. Andelen beröm och reprimander
vid eftermätningen skilde sig inte signifikant mellan lärarna i Skol-Komet och
Kort-Komet.
Fokuselevernas beteende påverkades positivt av Skol-Komet kortades ned.
Vid eftermätningen uppvisade fokuseleverna i Kort-Komet färre uppförandeproblem än fokuseleverna i Skol-Komet, mätt med utfallsmåtten KLUP och
observatörsskattade uppförandeproblem.
Det fanns inget i resultaten som indikerar att relationen mellan fokuselever
och lärare skulle ha påverkats negativt av att Skol-Komet kortades ned. Observerat beröm och reprimander påverkades inte signifikant av att programmet
blev kortare.

Metoddiskussion
Urval
Urvalet av lärare och elever i föreliggande studie kan för 23 av lärarna och
eleverna härledas till LISA-projektet som bedrevs vid Socialtjänstförvaltningens
Forsknings- och Utvecklingsenhet i Stockholm. De ytterligare tio lärarna och
eleverna rekryterades i Uppsala kommun. Lärarna i Uppsala hade längre yrkeserfarenhet men detta var den enda statistiskt signifikanta skillnaden mellan
grupperna. I övrigt talar allt för att de två grupperna i allt väsentligt var jämförbara. Kompletterande analyser i form av regressionsanalyser visade att antal år i
läraryrket inte var en faktor som förändrade huvudresultaten. Inte heller antalet
elever i klassen förändrade huvudresultatet i studien.
Procedur
När två grupper jämförs i en studie finns det en risk att förbättringar i resultatet
beror på att lärarna i experimentgruppen förväntar sig en förbättring. Det
faktum att två experimentgrupper jämfördes i föreliggande studie innebar att risken
för att förväntningar skulle förvanska resultatet minskade.
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Det hade, i beaktande av långtidseffekterna i studie 1, varit en styrka i studien
om en uppföljningsmätning hade genomförts även i föreliggande studie.
Mätinstrument
Det faktum att de statistiskt signifikanta skillnaderna mellan grupperna på
KLUP stöds av de oberoende observationerna är en styrka i studien. Lärarskattningar är mer känsliga för förväntanseffekter än vad observationer är (de
Los Reyes & Kazdin, 2005). Detta tyder på att de positiva effekterna av KortKomet inte beror på förväntningar hos lärarna utan att skillnaderna faktiskt
föreligger.
Behandling av data
I föreliggande studie hoppade endast en lärare av utbildningen och det interna
bortfallet var lågt. En styrka med studien är att det inte fanns något behov av
att imputera data.
En analys av power visade att sannolikheten för att upptäcka en signifikant
skillnad, med ett urval på 33 elever och en alphanivå på 0,05, var 0,60. Det kan
sålunda ha funnits skillnader mellan grupperna som inte upptäcktes på grund av
för låg power.

Resultatdiskussion
Även om det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna på två
utfallsmått så fanns det för de flesta utfallsmått inga skillnader. Detta talar för
Kort-Komet. Programmet är mer tidseffektivt (och därigenom mer kostnadseffektivt) än det mer omfattande Skol-Komet. Rimligtvis är det också lättare att
rekrytera lärare till en mindre omfattande utbildning.
Att Kort-Komet fick ett bättre resultat än Skol-Komet på två av utfallsmåtten
är till viss del logiskt eftersom Kort-Komet var en mer intensiv utbildning med
ökat fokus på det individuella motivationsprogrammet. Eventuellt kan SkolKometgruppens mer tidskrävande arbete med klassomfattande intervention ha
påverkat resultatet på de individuella måtten. Lärarna i Kort-Komet kunde i
högre grad fokusera på den individuella interventionen.
Gällande brist på effekter i social status finns en möjlig förklaring. Tidigare
forskning visar att det finns samband mellan uppförandeproblem, inlärningsproblematik och kamratproblem (Lindberg och Ogden, 2001). Även om elever
med uppförandeproblem blir motiverade till att arbeta, ökar sina skolprestationer och uppvisar färre och mindre uppförandeproblem så tar det lång tid innan
denna förbättring ger några resultat i elevernas sociala status. Kamratrelationer
är en stabil företeelse (Sandstrom & Coie, 1999). Tiden mellan förmätning och
eftermätning var möjligen för kort för att finna några statistiskt signifikanta förändringar avseende positiva och negativa kamratnomineringar. En intervention
som sträcker sig över längre tid skulle eventuellt kunna påverka elevernas sociala status i mätbar utsträckning.
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Generaliserbarhet
Det faktum att studien endast består av 33 lärare inverkar på möjligheten att
generalisera studiens resultat. Resultaten i studien är definitivt lovande men de
behöver följas upp i större studier och över längre tid.
Urvalskriterierna till föreliggande studie var att lärarna skulle arbeta i en vanlig
klass, dvs. inte i en liten undervisningsgrupp eller liknande. Att fokuseleverna
gick i en vanlig klass där det vanligtvis finns en större andel elever som inte
uppvisar uppförandeproblem kan ha påverkat resultatet positivt jämfört med
om lärare i små undervisningsgrupper och liknande hade inkluderats. Enligt
Dodge, et al. (2006) ökar risken för att elever i liten undervisningsgrupp utvecklar
egna normer och att dessa förstärks i gruppen. I en mindre undervisningsgrupp,
med större andel elever som uppvisar störande beteende och uppförandeproblem, är det inte säkert att de positiva förebilderna är lika många som i en vanlig
klass. Möjligheten minskar för läraren att, i enlighet med Komets principer,
förstärka önskvärda beteenden hos andra elever för att locka fokuseleven att
uppvisa liknande beteenden. Det är sålunda inte säkert att resultaten i denna
studie kan generaliseras till små undervisningsgrupper.
De mätinstrument som användes i studien hade i tidigare studier visat goda
psykometriska egenskaper. Detta påverkar generaliserbarheten positivt.
En svaghet i studien är att interbedömarreliabiliteten inte kontrollerades
mellan de tre observatörerna som genomförde observationerna i Kort-Komet.
Interbedömarreliabiliteten kontrollerades inte heller mellan observatörerna av
Kort-Komet och observatörerna av Skol-Komet. Detta påverkar reliabiliteten i
observationerna. Samtidigt fick samtliga observatörer ta del av samma utbildning.
Med tanke på att observatörer, jämfört med lärare, är mindre benägna att
lämna uppgifter som påverkas av förhoppningar och förväntningar (Reid, et al.,
2007) kan det inte uteslutas att observationerna ger en mer rättvisande bild än
frågeformulären. Samtidigt ingick samtliga lärare i någon intervention vilket
borde ha påverkat deras förhoppningar och förväntningar i samma riktning och
möjligen med samma styrka.

Svar på den tredje frågeställningen
Lärarnas beteende påverkades inte negativt av att Skol-Komet förkortades.
Fokuselevernas beteende påverkades inte heller negativt, snarare tvärtom. Inget
i resultaten tyder på att relationen mellan lärare och elever blev sämre av att
programmet kortades. Beröm och reprimander var lika vanligt förekommande i
de båda grupperna.
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KAPITEL 11

Sammanfattande diskussion

Skolan uppdrag är bland annat att ”främja lärande” och att ”överföra grundläggande värden” (Skolverket, 2006, s. 5). Detta ska exempelvis ske genom att
läraren klargör ”det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för
det personliga handlandet” och samarbetar ”med hemmen i elevernas fostran
och därvid klargör skolans normer och regler som en grund för arbetet och för
samarbete” (Skolverket, 2006, s. 9). Lärarnas uppgifter att förmedla kunskap,
värden och normer försvåras av att en del elever i skolan stör undervisningen
eller har svårigheter med att fungera socialt tillsammans med klasskamrater och
lärare. I föreliggande avhandling utvärderas ett program som har för avsikt att
vara ett stöd för lärare när det gäller att förbättra relationen mellan lärare och
elever och påverka lärarens möjlighet att skapa ett klassrumsklimat som präglas
av förutsägbarhet, positiv stämning, struktur och möjlighet till en positiv skolanknytning för eleverna.
Elever som uppvisar uppförandeproblem i skolan löper ökad risk att hamna
i svårigheter både på kortare och längre sikt. På kortare sikt ökar risken för att
eleverna ska prestera sämre i skolan och bli bortstötta ur kamratgruppen. På
längre sikt löper dessa elever ökad risk att utveckla olika typer av normbrytande
beteenden, exempelvis kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Denna grupp
elever är sålunda en väsentlig målgrupp för insatser. Skolan möter dessa elever
under den tid i elevernas liv som de mest avgörande stegen i en prosocial eller
antisocial utveckling tas. Systematiskt arbete för att förebygga en antisocial
utveckling för dessa elever har under lång tid försummats i skolan. Ambitionen
med föreliggande avhandling är att bidra till forskningen om hur man kan skapa
ett klassrumsklimat som förebygger svårigheter på kortare och längre sikt.
Utgångspunkten i föreliggande avhandling är att orsakerna till problemen ”är
en funktion av interaktionen mellan eleven och miljön” (Ogden, 2003, s. 118
f.). Detta betyder att elevernas uppförandeproblem kan påverkas genom att
miljön förändras. Skapandet av programmet Skol-Komet är ett försök att påverka miljön systematiskt. I avhandlingen utvärderas Skol-Komet i tre studier.

Studierna i korthet
Den första studien är en randomiserad studie med 100 fokuselever. Drygt hälften av eleverna fick ta del av Skol-Komet och knappt hälften tog del av Projekt
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Charlie. Syftet med studien var att utvärdera vilka effekter Skol-Komet har på
uppvisade uppförandeproblem, kamratrelationer och lärarnas beröm och reprimander jämfört med en aktiv kontrollgrupp.
Resultaten i studien visade att lärarna i Skol-Komet minskade antalet reprimander och gav mer beröm jämfört med Projekt Charlie. Fokuseleverna i SkolKomet uppvisade minskade uppförandeproblem jämfört med fokuseleverna i
den aktiva kontrollgruppen, både enligt lärarna och enligt oberoende observatörer. En analys av mediatorer visade att minskningar av reprimander från lärare
medierade minskade uppförandeproblem hos fokuseleverna.
Den första studien visade också att fokuseleverna i Skol-Komet fick förbättrade kamratrelationer och att beteenden som tydde på hyperaktivitet minskade
jämfört med Projekt Charlie. Slutsatsen är att beteendeanalys och beteendeorienterat ledarskap i klassrummet riktat till elever med uppförandeproblem kan
vara effektivt även med begränsade specialistinsatser.
Den andra studien är också en randomiserad studie. 86 fokuselever, deras
lärare och föräldrar randomiserades antingen till Skol-Komet (N = 44) eller till
en annan grupp där lärarna fick ta del av Skol-Komet och föräldrarna parallellt
fick ta del av Föräldra-Komet (N = 42). Syftet med studien var att studera vilka
effekter Skol-Komet har om föräldrarna parallellt tränas i sin föräldraroll.
Resultaten i studien visade att parallella insatser i hem och skola inte minskade
uppvisade uppförandeproblem i skolan mer än endast insatser i skolan. Slutsatsen
är att elever som uppvisar uppförandeproblem i skolan bör få ta del av insatser i
skolan och att insatser i hemmet inte bidrar till att minska uppförandeproblem i
skolan.
I den tredje studien jämfördes ordinarie Skol-Komet med en förkortad
version av Skol-Komet (Kort-Komet) i en kvasiexperimentell studie. Grupptillhörigheten randomiserades inte. Syftet med studien var att utvärdera vilka
effekter Skol-Kometprogrammet har om hälften av de komponenter som avser
lärarens arbete med hela klassen tas bort.
Resultatet visade att fokuseleverna i Kort-Komet uppvisade signifikant
mindre uppförandeproblem vid eftermätningen jämfört med Skol-Komet, mätt
med kortfattade lärarskattningar och oberoende observatörer. På övriga utfallsmått fanns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Effekten av KortKomet var inte sämre än effekten av Skol-Komet, snarare bättre. Slutsatsen är
att en kortare insats inte behöver vara sämre än en mer omfattande. Det finns
sålunda anledning att implementera den mindre omfattande versionen snarare
än den ordinarie eftersom kortversionen är billigare att implementera och går
snabbare.
I den första studien minskade lärares reprimander, enligt förväntningarna
utifrån intentionerna med Skol-Komet. Beröm från lärare ökade inte i samma
utsträckning. Samma mönster kan ses i studie 3. Samtidigt verkar det som att
insatserna med Skol-Komet lyckades förebygga minskningen av beröm till elever
som uppvisar uppförandeproblem. Att lärare över tid minskar berömmet till
150

elever med uppförandeproblem har visat sig i tidigare studier (Beaman &
Wheldall, 2000).

Styrkor och svagheter i studierna
De studier som ingår i utvärderingen har flera styrkor (Flay et al., 2005). En är att
målgrupperna för interventionerna är väldefinierade. Detta ökar möjligheterna att
replikera studierna och tydliggör möjligheterna till generalisering av resultaten.
Vidare har de två första studierna relativt lång uppföljningstid, vilket ökar
resultatens trovärdighet. Trovärdigheten påverkas också positivt av att lärarna
tyckte att programmet var acceptabelt, något som gynnar vidare spridning (Finn
& Sladeczek, 2001; Foster & Mash, 1999).
En styrka med de två första studierna var den experimentella designen med
randomisering av grupptillhörighet. Denna design är den som på bästa sätt
hanterar hot mot den interna validiteten. Den kvasiexperimentella designen
som användes i den tredje studien har teoretiskt sett svagare möjlighet att
avvärja hot mot den interna validiteten. Ett sätt att teoretiskt öka den interna
validiteten är att matcha de studerade grupperna utifrån förtest av utfallsmåtten
(Shadish, et al., 2002, s. 136).
Andra styrkor i samtliga studier är användandet av reliabla och valida mätinstrument, statistisk hypotestestning av resultaten samt utförlig beskrivning av de
undersökta interventionerna.
Det finns också svagheter. En svaghet i studie 1 och 3 är interbedömarreliabilitet inte kontrollerades för under studiernas gång. Något som också är en
svaghet i studie 1 och 3 är att observationerna endast pågick en dag per
mättillfälle. Observationer under flera dagar hade ökat tillförlitligheten i observationerna.
Vid rekryteringen av föräldrar och elever till studie 2 hade det varit önskvärt
med systematisk användning av screeninginstrument för att säkra att fokuselevernas beteenden i hem och skola matchade inklusionskriterierna. Samtidigt
är det svårt att bortse från att lärare och föräldrar förmodligen, utifrån inklusionskriterierna, är bättre lämpade att avgöra om ett barn uppvisar uppförandeproblem än vad ett mätinstrument är.

Erfarenheter av att genomföra experimentella studier i skolan
Eklund (2000) menar att det hos skolforskare finns en ideologiskt-politiskt
baserad tveksamhet till experimentella metodstudier. Vidare, menar han, finns
det forskare på det pedagogiska området som har en uppfattning att experimentella studier är komplicerade och tidskrävande. Detta har resulterat i att de
experimentella metodstudierna har blivit färre över tid. I föreliggande avhandling har två randomiserade experimentella studier och en kvasiexperimentell
studie redovisats.
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I den information som gick ut till lärare som ville delta i studie 1 förklarades
att studien skulle vara ett randomiserat experiment. En farhåga i samband med
rekrytering och randomisering av lärare till studie 1 var att lärare skulle motsätta
sig randomisering. En handfull lärare ställde sig frågande till randomiseringen
och undrade om de inte kunde få välja grupp men i stort sett samtliga lärare
godtog det faktum att de inte kunde välja grupp.
När det gäller studie 2 fick samtliga lärare ta del av Skol-Komet men i denna
studie randomiserades föräldrarna. Några lärare och föräldrar uttryckte förhoppningar om att de skulle randomiseras till gruppen som fick ta del av föräldrastöd.
Samtliga accepterade dock studiens design. Möjligen kan något eller några
avhopp från studien förklaras med missnöje över grupptillhörighet men det har
inte tydligt framkommit i skälen till avhopp.
Den ideologiskt-politiskt baserade tveksamheten till randomiserad experimentell design som kan finnas bland forskarna på fältet märktes inte bland de
deltagande lärarna eller föräldrarna.
Eklund (2000) menar att det finns en tveksamhet till randomiserade experimentella studier som grundar sig på att de uppfattas som tidskrävande eller
komplicerade. Erfarenheten av att bedriva studierna i denna avhandling gör
gällande att denna kritik delvis är obefogad. Valet av metod och design i en
studie grundar sig vanligtvis inte på ifall det tar för lång tid eller ifall det är för
komplicerat. Rimligen är det frågeställningarna som styr valet av design och
metod. Ifall frågeställningarna bäst besvaras i en randomiserad experimentell
studie bör denna design väljas.
Sammanfattningsvis var erfarenheterna av att använda randomiserad experimentell metod i skolan positiv. Lärarna var huvudsakligen positivt inställda till
att delta i randomisering. De var dessutom positivt inställda till att hjälpa till
med att samla in data. Det vanligaste skälet till varför frågeformulären inte
skickats in var att ”det låg på köksbordet bland räkningarna”. Något som också
antyder att lärare inte hade några ideologiska tveksamheter inför att delta i ett
randomiserat experiment var att avhoppen från studierna inte grundade sig på
ideologiska eller metodologiska tveksamheter. Avhoppen berodde snarare på
praktiska orsaker, exempelvis att fokuseleven hade bytt klass eller att lärare hade
bytt skola.

Ingen generalisering mellan hem och skola
I likhet med resultaten i Reid, et al. (2007) överfördes inte de positiva effekterna
av föräldraträningen till skolan. En möjlig förklaring till bristen på generalisering
mellan hemmet och skolan är att fokuseleverna inte uppfattade att situationen i
hemmet och skolan var tillräckligt likartade. För att generalisera kunskaper eller
färdigheter till nya situationer krävs att den nya situationen signalerar att ett
visst beteende kan ge förstärkning. De beteenden som vanligtvis tränas i hemmet
är vardagliga beteenden, exempelvis att gå och lägga sig i tid utan att bråka.
Skillnaden är ganska stor mellan dessa vardagsbeteenden och de beteenden som
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är i fokus i skolan, exempelvis att räcka upp handen eller att arbeta längre tid
med angiven uppgift. Risken finns att fokuseleverna inte ser likheterna mellan
dessa situationer. Resultaten i studie 2 visar i allt väsentligt att insatserna bör
implementeras i skolan ifall syftet med insatserna är att minska uppförandeproblem i skolan.

Uppförandeproblem och barns sociala utveckling
I enlighet med principerna i SDM gjordes försök att påverka några av de enheter
som påverkar ett barns sociala utveckling (Hawkins & Weis, 1985). I studierna i
denna avhandling var avsikten huvudsakligen att påverka skolans inflytande på
elevernas möjlighet till engagemang i prosociala aktiviteter och att utveckla
färdigheter att delta i prosociala aktiviteter genom att lärare gav förstärkning till
eleverna när de uppvisade prosociala beteenden. I en studie gjordes också försök att påverka de faktorer som påverkar eleverna i hemmet. Föräldrarna följde
samma principer som lärarna i skolan. Resultaten visade att parallella insatser i
hem och skola inte minskar uppförandeproblem i skolan i högre utsträckning
än endast insatser i skolan.
Relationen mellan lärare och elever (mätt i beröm och reprimander) förbättrades som ett resultat av insatser med Skol-Komet. Möjligen leder detta till
starkare sociala band mellan lärare och elever vilket skulle kunna resultera i att
eleverna inte vill riskera den goda relationen till lärarna genom att utföra antisociala handlingar, i enlighet med resonemanget i Brown, et al. (2005) och
Hawkins och Weis (1985).

Implikationer för praktiken
Baserat på resultaten i föreliggande avhandling kan några rekommendationer
ges. Beteendeorienterad konsultation och beteendeorienterat ledarskap kan vara
effektivt i att minska uppförandeproblem i klassrummet. Det kan också vara ett
effektivt sätt att minska risken för en antisocial utveckling.
Uppförandeproblem i skolan bör hanteras i skolan. Resultaten i föreliggande
avhandling visar att utbildning i föräldraskap inte påverkade fokuselevernas
beteende i klassrummet. För att minska uppförandeproblem i klassrummet bör
arbetet bedrivas där. Detta ställer krav på forskningssamhället att utvärdera
program så att skolan, baserat på lokala önskemål och normer, kan välja bland
bevisat effektiva program för att stödja de elever som uppvisar uppförandeproblem.
Avgränsade insatser behöver inte vara mindre effektiva än mer omfattande
insatser. I arbetet med enskilda fokuselever var en kortare insats rentav något
mer effektiv. För de lärare som är intresserade av att utbilda sig inom beteendeorienterat ledarskap borde det vara välkommen information att även en begränsad utbildningsinsats kan vara effektiv. Frågan lärare bör ställa sig är ifall de har
för avsikt att påverka beteenden hos enskilda elever eller hela klassen. Om de
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endast har för avsikt att arbeta med enskilda elever är Kort-Komet ett minst
lika effektivt program som Skol-Komet. Om lärarna har för avsikt att arbeta
med klassomfattande insatser kan det vara mer riktigt att arbeta med SkolKomet.
Lärarna skall samarbeta ”med hemmen i elevernas fostran” och förklara och
förtydliga ”skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete” (Skolverket, 2006, s. 9). En central del i denna fostran består i att ”främja
elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare”
(Skolverket, 2006, s. 5). Lärarnas beteenden är en av de faktorer som påverkar
elevernas sociala utveckling (Hawkins & Weis, 1985). I studierna i denna avhandling visade det sig att lärare, genom att påverka denna faktor, kan påverka
elevernas kamratrelationer och beteenden. Genom att påverka elevernas handlingar ökar sannolikheten att elevernas attityder förändras (Binder et al., 2009;
Katz, 1960). Lärarnas beteenden kan ha påverkat förutsättningarna för eleverna
att agera i enlighet med skolans värdegrund.
Slutsatsen av studierna är att beteendeorienterat ledarskap i klassrummet kan
utgöra ett effektivt sätt att arbeta med värdegrunden. Lärarna skall i samarbete
med hemmen ansvara för fostran av eleverna men resultaten i denna avhandling
visar att det konkreta arbetet med att påverka elevernas beteenden i skolan bör
utföras i skolan.

Fortsatt forskning
I studierna i denna avhandling ingick förhållandevis få flickor. I många internationella studier ser det likadant ut och i en inte försumbar del av studierna ingår
endast pojkar. Fler studier behövs för att studera hur program som Skol-Komet
fungerar beroende på kön.
I studien av Frank och Hansson (2005) djupintervjuades tio handledare
under den andra terminen av utbildningen till handledare i Skol-Komet. Deras
studie visade att handledarna under den första terminen kände sig osäkra i sin
handledarroll och att de först under den andra terminen kände sig komfortabla i
rollen som handledare. Studier behövs för att undersöka vad det är som bidrar
till att handledare utvecklas i handledarrollen och vilka faktorer som skiljer
framgångsrika handledare från mindre framgångsrika.
Även om uppföljningstiden för två av studierna i avhandlingen var förhållandevis lång så återstår frågan om utvecklingen för någon eller några av fokuseleverna påverkades på längre sikt. Den långsiktiga minskningen av förstärkning
för prosociala beteenden som drabbar elever som uppvisar uppförandeproblem
(Beaman och Wheldall, 2000) tycks åtminstone har hejdats för stunden för de
fokuselever som tog del av Skol-Komet. Förstärkning för prosociala beteenden
är en av de fyra grundprocesserna för socialisering i Social Development Model
(Catalano & Hawkins, 1996). Möjligen har sannolikheten för en prosocial
utveckling ökat för fokuseleverna i Skol-Komet. Detta skulle kunna utvärderas
empiriskt i en longitudinell studie. Möjligheten finns att åter ta kontakt med
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fokuseleverna. Detta för dock med sig en del etiska problem. Fokuselevernas
föräldrar har inte samtyckt till att bli kontaktade efter att studierna i denna
avhandling har avslutats.
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KAPITEL 12

Summary in English

This thesis deals with the practical basis of values, or more precisely teachers’
work with children who express externalizing behaviors at school. The term
externalizing behaviors easily leads to the conclusion that the causes of externalizing behaviors can be found within the children themselves. The starting point
for this thesis is that the cause of externalizing behavior is viewed as “a function
of the interaction between the child and the environment”, that externalizing
problems are learned and can be remedied by changing the consequences of
behavior (Ogden, 2003, p. 118 f.).

The work with behavior problems at school
The future of a society is to a large extent dependent on that children develop
into competent adults and productive citizens. The assignment of the school
system is, among other things, to “promote learning”, “to promote the development of the pupils into responsible persons and members of society” and
“passing on our cultural heritage – values, traditions, language, knowledge”
(Skolverket, 2006, p. 5). The teacher can achieve this by clarifying “the basic
values of Swedish society and their consequences in terms of individual actions”
and cooperating “with the homes in the upbringing of the pupils and in doing
so clarify the schools’ norms and rules of the school as a basis for work and
co-operation in school” (Skolverket, 2006, p. 9).
When it comes to knowledge and norms, teachers make didactical choices
concerning the content. The didactic questions concern how the teachers could
communicate knowledge and norms, what they could communicate and why
they do it. This thesis focuses on the how-question.
The teachers’ task to communicate knowledge, values, and norms is sometimes obstructed by pupils who disrupt the teaching or by pupils who have
difficulties behaving socially together with teachers and peers. This thesis
evaluates a program that intends to support teachers in their task of creating
good relations between teachers and pupils. Another aim of the program is to
support teachers in the process of creating a positive classroom environment
that is characterized by structure and give students the opportunity to have a
positive relation to school.

157

The thesis deals with the following three questions:
I

II

III

What effects does a program based on functional behavioral assessment have on externalizing behaviors, peer relations, and the
teachers’ praise and reprimands, compared to an active control
group?
In what way are pupils’ externalizing behaviors affected when
teachers and parents receive education and supervision in how to
manage children’s externalizing behaviors compared to when the
teachers only receive education and supervision?
In what ways are the effects of a program, based on functional
behavioral assessment, affected by the withdrawal of half of the
components aiming at managing the class?

Behavior problems
Most children express externalizing behaviors at some point. However, in
general, there is no need for special interventions. It’s only when children
repeatedly behave in a way that is regarded as antisocial that children’s behavior
can be regarded as a genuinely externalizing behavior (Socialstyrelsen, 2010, p.
13).
Children who express externalizing behaviors are often regarded as having
some specific characteristics, for example a child is behaving more aggressively
than his or her peers. Ogden (2003, p. 15) and Coie, et al. (1993) argue that it is
more correct to say that the child is expressing certain behaviors in interaction
with the environment.
Studies in the Nordic countries show that approximately every tenth child is
regarded as expressing externalizing behaviors (Andershed & Andershed, 2005;
Egelund & Foss Hansen, 1997; Ogden, 1995; Sundell & Colbiörnsen, 1999).

Teachers work with behavior problems
Many teachers experience difficulties in working with pupils whose expressed
externalizing behaviors are well established. Interventions are more effective
when delivered before the externalizing behaviors have become too well established. This is called prevention (Kauffman & Landrum, 2006).
The aim of prevention is “to direct young people away from paths of life that
can lead to future adjustment difficulties” (Ferrer-Wreder, et al., 2005, p. 22).
Interventions can be regarded as successful if they have reduced risks of negative
development.
The Social Development Model (Catalano & Hawkins, 1996) provides an
empirically based theory regarding development, implementation and evaluation
of prevention programs. Programs based on this theory are not primarily
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designed to modify children's behavior or attitudes directly. Instead, they focus
on changing the units influencing children's social development, such as family,
school, peers and community (Hawkins & Weis, 1985).
The cooperation between schools and parents is of crucial importance when
the school and the parents are trying to deal with externalizing behaviors
(Nordahl, et al., 2007). Liden (1997) claims that the fact that parents encourage
and support their children is of great importance in the schooling of the children.
Behavioral consultation and intervention are based on behavioral procedures
like reinforcement, extinction, and modeling. The consultation follows four
steps: identification of the problem, analysis of the problem, implementation
and evaluation (Watson & Robinson, 1996). Landrum and Kauffman (2006)
argue that behavioral interventions at schools have a great support in research.
They also mean that behavioral analysis is a valuable tool for teachers trying to
modify the behaviors of their pupils.
The prevention program evaluated in this thesis is called Comet. Two versions
of the program are evaluated in the thesis. One version is designed for use in
schools (Comet for teachers - Comet-T) and the other version is designed for
use at home (Comet for parents – Comet-P). Comet-T has much in common
with other prevention programs in that sense that it is implemented in schools
and contains “behavioral techniques for the purpose of managing classes and
individuals” (Ferrer-Wreder, et al., 2005, p. 341). In the studies the teachers,
who took part in the program, chose one pupil, who was expressing externalizing
behaviors, for intervention. A central part of prevention is to identify children
at risk and to intervene (Coie, et al., 1993). The main principle of Comet-T is to
get the teacher to use effective strategies when the pupil who is targeted for
intervention, and the rest of class, are behaving appropriately and inappropriately.
Comet-P is a Swedish version of Parent Management Training (PMT), designed for the Swedish context. Kaminski, Valle, Filene, and Boyle (2008) argue
that PMT has a good empirical foundation in preventing serious externalizing
behaviors in children. PMT has also shown medium effects on children’s externalizing behaviors at school (Serketich & Dumas, 1996).

The first study: Comet-T compared to Project Charlie
The first study, Comet-T compared to Project Charlie, is published in the Journal
of Emotional and Behavioral Disorders. Project Charlie (CHemical Abuse Resolutions Lies in Education) is a universal prevention program and Comet-T is a
selective prevention program. The main purpose of comparing the programs
was to have an active control group to Comet-T. The pupils who took part in
the study were about eight years old.
60 of the teachers were randomized into Comet-T and 40 teachers were
randomized into Project Charlie. The first hypothesis, that Comet-T would
receive a better result in reducing externalizing problems, was partly supported
at post test and fully at follow-up. At post test there were significant intervention
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effects on the primary outcome measures regarding externalizing behaviors and
teacher reprimands. At follow-up these effects were maintained and there were
even more effects on externalizing behaviors and observed teacher praise. An
analysis of mediators partly supported the second hypothesis that changes in
teacher behaviors mediate externalizing behavior.
Significant intervention effects were found on the secondary outcome
measures positive peer nominations at post test and follow-up and teacher
rated hyperactivity (CTRS) at follow-up.
The conclusion of the study is that functional behavioral assessment and
behavior management can be effective in reducing externalizing behaviors at a
reasonable cost and with limited involvement from specialists.

The second study: Comet-T compared to a Comet-T and Comet-P
combination
44 pupils received Comet-T and 42 pupils received a combined intervention
consisting of Comet-T at school and Comet-P at home. Thirteen girls and 73
boys between the years of six and thirteen (M = 8,6; SD = 1,78) participated in
the study. Adding Parent Management Training to interventions in school and
evaluating the contributions of each program is rather unusual (Reid, et al.,
2007). In this study the aim is to answer the question if, and to what degree,
Comet-P contributes to decrease externalizing behaviors at school.
The parents were contacted by the teachers. The teachers were told that they
could get education and supervision in Comet-T. One inclusion criterion was
that they had to be teaching a pupil who was expressing externalizing behaviors
at school and at home. One condition for the teacher to participate was that
both parents and pupils were willing to participate in the study.
The results show that the combination of Comet-T and Comet-P reduced
the externalizing behaviors at home more than Comet-T (only). However, there
were no significant differences between the two conditions regarding the
decrease in externalizing behaviors at school.
A few girls and boys had a clinically significant decrease in externalizing
behaviors at home and at school. The teachers considered Comet-T to be a
program of high credibility and reported that they had seen positive effects on
individual pupil behaviors as well as class behaviors. Approximately half of the
components in the program were implemented and there were no significant
differences between the groups regarding the extent of implementation.

The third study: Comet-T compared to Comet-TB (brief version)
Comet-T had shown good effects on externalizing behaviors. However, the
education and supervision of the teachers was rather time-consuming. It became interesting to see what effects a less extensive program could have on
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externalizing behaviors. Accordingly, Comet-TB (B = brief version) was
created.
The purpose of this study was to evaluate if it would be possible to remove
some parts of the program and still get good results in decreasing externalizing
behaviors. This study had a quasi-experimental design. Ten teachers in an urban
area in Sweden received Comet-TB and 23 teachers in another urban area
received Comet-T. The latter were already involved in a study where they had
been randomized into Comet-T.
At post test, there were significant differences between the groups in externalizing behaviors. According to teacher ratings and observations the targeted
pupils in Comet-TB had a greater reduction of externalizing behaviors compared
to Comet-T.
However, it is possible that the teachers and pupils in the two cities are not
comparable in every single way.
Still, all the teachers and pupils were recruited in the same way which was
considered a strength in the study. A limitation in the study was the lack of
control group. Another limitation was the design of the study. The participants
were not randomized into their groups. There was also a difference in number
of days from pretest to post test.
Surprisingly the pupils who received the less extensive intervention (CometTB) had a significant better result at post test compared to Comet-T. Still it is
logical. Comet-TB is a more intensive program focusing the individual at the
expense of the class. It seems that the intervention for the whole class takes
time from the intervention aimed at the target pupil.

Conclusion
In conclusion, teacher can use behavior management techniques to decrease
externalizing behaviors in the classroom. Furthermore, teachers cannot rely on
parent management programs in order to decrease externalizing problems in
school. Instead, behavior problems in school need to be solved within school
settings. Finally, even a brief program can be effective in order to decrease externalizing behaviors.
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