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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur lärare som ingick i Skol-Kometutbildningen i början av 

2000-talet kom att använda sig av teckenekonomier, hur de upplevde att det var att arbeta med 

denna metod samt i vilken grad de vid, och efter, studiens genomförande använde sig av 

teckenekonomier. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter som 

tidigare gick i Skol-Kometutbildningen och på så sätt kom att använda sig av teckenekonomier 

(ett slags belöningssystem). Syftet är att undersöka hur respondenterna kom att använda sig av, 

samt upplevde att det var att jobba med, teckenekonomier och i vilken grad de fortfarande 

använder sig av teckenekonomier. Det teoretiska perspektivet baseras på behaviorism, vilket är 

grunden för användandet av teckenekonomier. 

Resultatet från denna studie tyder på att teckenekonomi kan vara en fungerande metod för 

läraren att använda sig av vid hanterandet av uppförandeproblem. Studien visar också att i många 

fall så är användandet av teckenekonomier en positiv upplevelse för elever, föräldrar och lärare. 

Resultatet tyder även på att användandet teckenekonomier är anpassningsbart och att metoden 

går att använda både klassomfattande och/eller för enskild elev. Samtidigt tyder resultatet på att 

de backupper (belöningar) som används vid hanterandet av teckenekonomier inte behöver vara 

några dyra eller förbrukningsbara då den mest förekommande formen av backupper var 

aktivitetsförstärkare. Respondenterna som deltog i studien arbetar inte i någon större utsträckning 

med teckenekonomier idag då de i många fall ej längre är verksamma klasslärare, men de förhåller 

sig till stor del positiva till användandet av teckenekonomier.  

 

Nyckelord: Behaviorism, teckenekonomi, Skol-Komet, belöningar, förstärkare, backupp, 

respondenter, direktbelöning. 
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Inledning 

Användandet av belöningar för att skapa motivation är ofta en känslig fråga där användandet av 

ett belöningssystem ofta får motstå kritik från de drabbade eller befolkningen i allmänhet. I ett av 

Sveriges Radio uppmärksammat fall kom vissa elever på en friskola att få åka till Liseberg medan 

andra fick stanna kvar på skolan som resultatet från användandet av ett belöningssystem. Rektorn 

förklarade att man låtit de elever som skött sig bra belönas med en dag i Göteborg medan de som 

inte klarat uppförandet lika bra kom att få en vanlig skoldag. Detta innebar att 60 av skolans 

elever kom att få åka medan drygt 180 elever stannade kvar på skolan i Huskvarna. Rektorn 

förklara det hela med att han egentligen inte hade några betänkligheter om det, samtidigt som det 

framkommer från lärarna på skolan att de har upplevt det svårt att enas om hur de olika 

kriterierna för bedömandet ska tolkas (Sverige Radio, 2012). Detta är ett av de exempel där 

belöningssystem troligen använts utan att någon större insikt om hur det ska hanteras och vad 

konsekvenserna kan bli.  

Användandet om belöningssystem är ett område som ofta inte ges plats i lärarutbildningen. 

Samtidigt som många är kritiska till användandet av belöningssystem inom skolvärlden så är den 

ändå en i många fall förekommande metod bland lärare. Dessutom präglas ofta hela samhället av 

principen att arbete på ett jobb leder till någon slags belöning, i detta fall lön. Annars minskar 

personernas intresse för att utföra jobbet. Intresset för förhållandet mellan beteende och 

belöning ligger till grund för att denna studie genomförs.  
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Bakgrund 

Ingenstans är det stökigare i klassrummen än i Sverige (Leijonborg & Björklund, 2006) 
 

I en rapport från 2012 så varnar Skolverket för att det är allt för många elever som lämnar 

grundskolan med ofullständiga betyg (Skolverket, 2012). Varningssignaler har även synts i 

gymnasiet där så många som tre av tio elever inte hade något slutbetyg efter tre år på gymnasiet 

2011 (Skolverket, 2011). Orsakerna till att eleverna misslyckas i skolan, eller att skolan misslyckas 

med eleverna, kan inte förklaras med ett enskilt svar. I en intervjustudie med lärare till 77 elever 

som slutade grundskolan utan fullständiga betyg i ett eller flera av kärnämnena menade lärarna att 

bristande delaktighet, antingen i form av frånvaro eller passiv närvaro, var den vanligaste orsaken 

till ofullständiga betyg. Därefter menade lärarna att inlärningssvårigheter var den vanligaste 

orsaken (Skolverket, 2008). Samtidigt finns fler faktorer som påverkar elevens skolgång som 

exempelvis elevens motivation. Alla dessa orsaker påverkas av hur lektionerna som läraren 

anordnar ter sig. Därför är det av stor vikt att läraren ständigt tillämpar de didaktiska frågorna i 

lektionsplaneringen och ser till att ha fungerande lektioner med kontroll och auktoritet. Läraren 

utmanas dock ständigt från elever av olika orsaker, något som i flera klasser leder till 

uppförandeproblem.  

De flesta barn kommer någon gång visa tecken på uppförandeproblem under dess skolgång 

men kommer dock ej behöva några speciella insatser. När eleven däremot upprepande gånger 

påvisar ett uppförandeproblem så kan detta leda till större problem då detta för många lärare 

utgör en stor svårighet att hantera (Socialstyrelsen, 2010, s. 13). Beroende på definition av 

uppförandeproblem så ges olika svar om dess förekomst. I genomsnitt så uppvisar ungefär två till 

tre elever per klass uppförandeproblem samtidigt som var tionde elev i Sverige ses som bråkig 

eller störande (Andershed & Andershed, 2005; Egelund & Foss Hansen, 1997; Ogden, 1995; 

Sundell & Colbiörnsen, 1999). Ogden menar att det som är allra svårast för en lärare att acceptera 

i klassrummet är då en elev/elever utmanar lärarens kontroll samt auktoritet och att läraren ej 

lyckas stoppa eller minska detta beteende (Ogden, 2003, s. 16). Samtidigt svarar många lärare att 

det svåraste med deras arbete är beteende- och disciplinproblem. (Ogden, 2003, s. 12). 

Hanterandet av elever som är omotiverade, okoncentrerande samt störande brukar ofta 

hanteras oprofessionellt samt ineffektivt i form av bestraffning, krav på lydnad och hot vid 

olydigt beteende (Fields 2004). Detta leder dock ofta till att eleverna håller mer fast vid sin 

ståndpunkt då de kan uppfatta läraren som omedgörlig. Då lärare känner sig provocerade samt 

osäkra vid utmaning av deras kontroll och auktoritet så kan de reagera på ett sätt som ”förstärker 

konflikter och har upptrappande inverkan på elevers utagerande tendenser” (Ogden, 2003, s. 16). 

Vid uppförandeproblem så faller stor vikt på lärarens didaktiska frågor. Dessa består av, ”hur” 

läraren skall förmedla kunskapen, ”vad” för kunskap som skall förmedlas och ”varför” denna skall förmedlas 
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(Bengtsson 1997). Hur läraren skall genomföra lektioner där uppförandeproblem förekommer är 

en komplex fråga med flera olika alternativ och åsikter och ej endast ett svar. Konsekvensen av 

detta blir att det finns flera metoder med olika för- och nackdelar som favoriseras av forskare 

med skiljande åsikter. En av dessa metoder är, inom den behavioristiska skolan, teckenekonomier 

- en form av belöningssystem. Teckenekonomi är en omdiskuterad metod som påvisat positiva 

resultat men även utsatts för kritik från flera håll. Trots detta utövas 

belöningssystem/teckenekonomier av ett flertal lärare, i vissa fall helt utan utbildning, ute i 

skolvärlden trots varning om att felaktig användning kan leda till stora problem från flera håll. 

Skol-Komet är ett program vars avsikt är att stödja lärares arbete med uppförandeproblem i 

klassrummen genom bland annat användandet av teckenekonomier (Karlberg, 2011, s. 18). Då 

forskningen i Sverige om teckenekonomier fortfarande inte är särskilt omfattande så hoppas jag i 

följande arbete kunna bidra till forskningen inom detta område. Detta genom att genomföra en 

uppföljning av hur lärare från Skol-Kometprogrammet använde teckenekonomier och upplevde 

arbetet med det.  
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Normer, uppförandeproblem och dess konsekvenser samt Skol-Komet 

Här nedan följer en förklaring om normer, uppförandeproblem och dess möjliga konsekvenser 

samt en introduktion om Skol-Komet 

Normer 

Uppförandeproblem kan betraktas som ett normbrott. För förstå vad som menas med normbrott 

är det av vikt att först definiera vad som menas med norm i detta arbete. Enligt Mattias Baier och 

Måns Svensson så kan normer anses vara en av grundkomponenterna för social handling i så 

grad att det är i hög grad socialt att delta i skapandet av normer samt följa dessa (Baier & 

Svensson 2009, s. 122, 183). Då en norm har sitt ursprung i gruppens gemensamma värden samt 

ägs av alla i gruppen så blir innebörden av att underkasta sig gruppens sociala kontroll och bete 

sig i enlighet med gruppens normer att tillhöra gruppen (Baier & Svensson, 2009, s. 165). Om en 

individ väljer att ej deltaga i skapandet eller följandet av normerna så riskerar den då att 

”uppfattas som normbrytare” (Baier & Svensson 2009, s. 134).  

De normer som individer relaterar till i sitt beteende gentemot andra individer kallas för 

Sociala normer vilket är en social överenskommelse eller social konstruktion av en grupp 

individer. Ifall brott mot de sociala normerna sker så kan detta leda till konsekvenser från dess 

omgivning. Beroende på vad omgivningen anser så kan brottet, vid önskan om att upprätthålla 

normen (omgivningen anser normen bör finnas kvar), leda till någon slags bestraffning. Men ifall 

omgivningen sympatiserar med normbrottet leder detta troligen till uppmuntrande konsekvenser 

istället (Baier & Svenson, 2009, s. 45f). Baier och Svensson menar att ”utbildningssystemet är en 

given intuition för normalstrande” där skolan förutom kunskapsförmedlingen även ska se till att 

fostra ”goda medborgare” (Baier & Svenson, 2009, s. 129). Det är samtidigt av vikt för läraren att 

i en klass utveckla och hålla avsiktliga normer för hur klassen skall bete sig för att på så sätt arbeta 

effektivt med eleverna (Buckley & Cooper, 1978). Det är dock inte specifika beteenden utan 

generaliseringar av beteenden som normer handlar om. Som exempel kan en norm vara att elever 

bör visa respekt för andras välbefinnande i skolan eller klassrummet. Samtidigt vid 

operationalisering till ett specifikt beteende så kan denna norm handla om att en elev bör räcka 

upp handen, vänta på sin tur och svara då läraren uppmanar den att göra det (Karlberg, 2011, s. 

23). Samtidigt har normer en integrerande funktion och genom att följa dessa känner individer 

igen sig och kan förutse andras beteende (Baier & Svensson, 2009, s. 180f.)  

 

Uppförandeproblem och dess konsekvenser 

Som tidigare nämnt så är det när barnet upprepat bryter mot de regler, normer eller  

förväntningar som finns i uppväxtmiljön som man kan kalla beteendet eller  
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handlingsmönstret för ett beteendeproblem (Socialstyrelsen, 2010, s. 13). Ogden menar att 

uppförandeproblemen, dvs. brott mot normen, definieras med stöd i normerna. 

 

”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 14). 

 

 Inom skolan kan därför uppförandeproblem definieras som beteenden som bryter mot 

klassen eller skolans normer (Karlberg, s. 24). Detta leder till negativa effekter för eleven som 

uppvisar ett beteendeproblem. Då en elev har uppförandeproblem så hindrar detta elevens 

lärande och utveckling genom att ej kunna deltaga i undervisnings- och lärandeaktiviteter 

samtidigt som det blir svårare att knyta bra kontakter. (Ogden, 2003, s. 14). Enligt Ogden kan 

uppförandeproblemen träda fram på flera olika sätt. Medan en del elever har ett stort behov av 

uppmärksamhet och gör det mesta för få denna så använder andra elever fula ord, retas eller är 

ohövliga. 

 Eleverna kan även prata högt, vara störande och bete sig trotsigt. Utöver att deras inlärning 

tar skada så riskerar eleverna även att ha svårt att skaffa sig samt behålla vänner. För barn i de 

tidigaste skolåren visade Conduct Problems Prevention Research Group (1999) i sin studie av 

891 individer som hade haft bristande koncentrationsförmåga, samt störande och bråkigt 

beteende, att dessa hade en ökad risk för misslyckande med inlärningen samt att bli bortvalda av 

de kamrater som var prosociala. Detta ledde i sin tur till ökad risk för att band med 

normbrytande kamrater bildades vilket kunde leda till mer allvarligare former av antisociala 

aktiviteter som kriminalitet. Dessutom visade det sig att barn som uppvisat störande samt bråkigt 

beteende och samtidigt hade koncentrationssvårigheter var överrepresenterade vad gäller psykisk 

ohälsa samt drog- och alkoholmissbruk (Kazdin, 1998; Kupersmidt, Coie, & Dodge, 1990; 

Newcomb, Bukowski, & Pattee, 1993). Ur ett preventivt perspektiv finns det såldes stora fördelar 

med att agera och försöka minska uppförande att problem hos dessa barn för att reducera risken 

”för att hamna i psykisk ohälsa, kriminalitet och olika typer av missbruk” (Karlberg, 2011, s. 38).  

 

Skol-Komet 

Skol-Kometprogrammet startades i syfte för att stödja lärares arbete med uppförande problem 

(Karlberg, 2011, s. 17). Programmets förhistoria var resultaten från en studie (NYBO-studien) 

mellan 1993 och 1995 där det upptäcktes att elever var exkluderade ur kamratgruppen utan 

attllärare och föräldrar kände till det. Dessavart visade sig även  i högre grad vara bråkiga jämfört 

med andra barn. Med syfte att arbeta med barn som hade kamratproblem och uppvisade 

uppförandeproblem så inleddes ett samarbete mellan FoU-enheten vid Socialförvaltningen i 
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Stockholms stad och instutionen för psykologi vid Uppsala Universitet. Detta kom att resultera 

först i en studie av ett program vilket kan ses som en förlaga till Skol-Komet och därefter i själva 

utvecklandet av Skol-Komet (Karlberg, 2011, s. 59).  

Skol-Komets fokus ligger i ”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” (Karlberg, 2011, s.60). Genom tillämpning av ett antal behavioristisk grundande 

principer, differentiell förstärkning som ett exempel, avser programmet att påverka relationen 

mellan lärare och elever (Karlberg, 2011, s. 18). Att skapa arbetsro och förutsättningar för lärande 

i klassrummet är programmets kortsiktiga syfte, medan ett mer långsiktigt sådant är att ”stödja 

elevernas sociala utveckling för att minska risken för antisocial utveckling” (Karlberg, 2011, s. 

18). Detta genom ett förhållningssätt som baseras på komponenter som tidigare använts i 

beteendeorienterat ledarskap i klassrummet samt konsultation av lärare. Förhållningssättet består 

i att få läraren att använda sig av effektiva strategier då fokuseleven, samt resten av klassen, 

uppvisar önskvärda och icke önskvärda beteenden (Karlberg, 2011, s.60). I Skol-Kometutbildning 

så ges läraren, genom handledning och utbildning, redskap ”att utforma sitt ledarskap avseende 

det sociala klimatet klassrummet, grupper av elever och enskilda elever. Lärarna skapar, i enlighet 

med Skol-Komets principer, ett förhållningssätt som främjar elevers lärande och 

kunskapsutveckling.”(Karlberg, 2011, s.60). 

Utifrån elevernas kunskaper, intressen, önskemål och färdigheter och med hjälp av 

relationsskapande aktiviteter så skapas undervisningssituationen där ett positivt ledarskap 

prioriteras samtidigt som läraren undviker tjat och tillsägelser (Karlberg, 2011, s.60). ”Skol-Komet 

innebär att ett mer demokratiskt förhållningssätt tillämpad där lärare och elever skapar goda 

spiraler i undervisningssituationen genom att lärare förstärker prosociala beteenden och ser till att 

eventuella konflikter inte eskalerar” (Karlberg, 2011, s.60). Skol-Kometprogrammet bestod från 

början nio tillfällen fördelade över en termin men under 2002 utvecklades en kortare version som 

kom att sträcka sig över fem tillfällen som fördelades under en halv termin. Programmet innebär 

ett inkluderande arbetsätt då den ej exkluderar fokuseleverna från klassrummet eller 

klassgemenskapen (Karlberg, 2011, s.60). Under lärarens utbildning och handledning av Skol-

Komet så lär den sig att identifiera problembeteenden samt de situationsbetingelser som oftast 

föregår beteendena och på så sätt vidmakthåller dem. Genom kunskap av dessa kan läraren mer 

effektivt skapa en skolsituation där förstärkningar för önskvärda beteenden ökar samtidigt som 

minskningen sker för sannolikheten att eleven ska uppvisa uppförandeproblem. (Karlberg, 2011, 

s.60f). 

Identifiering av mål- och problembeteenden samt formulera mål för fokuseleven sker som ett 

första steg. Därefter så observerar läraren förekomsten av mål- och problembeteenden samt i 

vilka situationer som dessa förekommer under två veckor som andra steg, som även kallas 

Dagbok. Dessa ligger sedan som grund för utformningen av det individuella 

motivationsprogrammet. (Karlberg, 2011, s.61).  
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I Martin Karlbergs avhandling om Skol-Komet (2011) så genomförs tre olika studier. I den 

första så utvärderas vilka effekter Skol-Komet har på ”uppvisade uppförandeproblem, 

kamratrelationer och lärarnas beröm och reprimander jämfört med en aktiv kontrollgrupp” 

(Karlberg, 2011, s. 150). Drygt hälften av 100 elever fick tag del av Skol-Komet medan knappt 

hälften tog del av Projekt Charlie (ett universellt preventionsprogram där man undervisar elever i 

emotionella och sociala färdigheter) (Karlberg, 2011, s. 81, 149f). Resultatet visade att lärarna i 

Skol-Komet kom att minska antalet reprimander samt de gav mer beröm jämfört med Project 

Charlie. Även uppförande problemen minskade hos fokuseleverna i Skol-Komet samtidigt som 

dessa fick bättre kamratrelationer och minskande beteenden som tyder på hyperaktivitet jämfört 

med Projekt Charlie (Karlberg, 2011, s. 150).  

Den andra studiens syfte var att studera vilka effekter Skol-Komet har om föräldrarna 

parallellt tränas i sin föräldraroll genom Föräldra-Komet. Studiens slutsats var att elever som 

uppvisar uppförandeproblem i skolan bör få insatser i skolan då insatser i hemmet ej bidrar till att 

minska uppförandeproblem i skolan. Ifall syftet är att minska uppförande problemen i skolan så 

är det där insatserna bör implementeras (Karlberg, 2011, s. 150, 152). I den tredje studien så 

jämfördes ordinarie Skol-Komet med en förkortad version (Kort-Komet) i en kvasiexperimentell 

studie där syftet var att utvärdera vilka effekter Skol-Kometprogrammet fick när hälften av de 

komponenter som avser lärarens arbete med hela klassen tas bort (Karlberg, 2011, s. 150). 

Effekten blev snarare bättre än sämre och slutsatsen som gjordes var att en kortare insats inte 

behöver vara sämre än en mer omfattande sådan, något som är både billigare och snabbare 

(Karlberg, 2011, s. 150). 
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Teoretisk utgångspunkt  

Nedan kommer behaviorismen, som är den teori som uppsatsen baseras på, redogöras för. 

Inledningsvis presenteras den vetenskapsteoretiska ideologin som var förhärskande vid tiden för 

behaviorismens framväxt.  

Positivismen- En förutsättning för behaviorismen  

Positivismen kan ses ha två huvudkällor med den klassiska positivismen från Auguste Comte, 

(1798-1857)”som i regel utnämnts som positivismens grundare”, samt den logiska positivismen 

med sin utgångspunkt från Wien (även kallad ”Wienkresten”) (Hyldgaard, 2008, s. 100). Comte 

hade blivit inspirerad av den uppgörelse som skett med ”spekulativ vidskepelse och annat 

ovetenskapligt nonsens" (Birkler, 2008, s. 54). På så sätt kom han att mena på att all forskning borde 

begränsas till det positiva, som innefattar dels det som är nyttigt för mänskligheten och dels det 

som vi kan konstatera existerar med våra sinnen då vi systematiskt observerar verkligheten 

(Birkler, 2008, s. 54). På så sätt kom den positivistiska rörelsens ambition ligga i att skapa en 

enhetsvetenskap vars ideal ej endast skulle gälla för naturvetenskaperna utan även för de humana- 

och samhällsvetenskaperna (Hyldgaard, 2008, s. 105). Den naturvetenskapliga kunskapen skulle 

även vara den enda formen av vetenskaplig kunskap (Birkler, 2008, s. 54). Detta genom empiriska 

studier där forskarna försöker finna egenskaper hos studieobjekten som även återkommer i andra 

fall och situationer (Hyldgaard, 2008. s. 100ff). Det är dock dess andra huvudkälla, Wienkretsen, 

som positivismen förknippas med i modern vetenskapsteori.  

Dess nyckelord kom att vara logik samt empiri. Via logisk analys och/eller empirisk 

undersökning av verkligheten skulle alla vetenskapliga problem lösas, därav namnet logisk 

positivism. De menade att alla observationer skall bedömas utifrån sin logiska struktur. Dessutom 

skall alla vetenskapliga utsagor gå att återföras till tidigare gjorda erfarenheter/observationer och 

om detta är omöjligt så skall utsagas betraktas som meningslös. (Birkler, 2008, s. 54). Från detta 

får den logiska positivismen två funktioner. Den ena funktionen är att verkligheten ska beskrivas 

och förklaras objektivt utan att färgas av subjektet, medan den andra funktionen är att 

vetenskapen ska befrias från ”ideologiskt och metafysiskt svammel” (Birkler, 2008, s. 54f). Det är 

mot denna riktning, en mer objektiv och positivistisk inriktad psykologi som en stor del av 

psykologin är på väg att utvecklas mot i början av 1900-talet. Och det är även i detta positivistiska 

sammanhang, att all vetenskap måste bygga sina slutsatser på iakttagbara samt mätbara beteende, 

som psykologen John B. Watson 1913 kom att grunda den nya psykologiska vetenskapen 

behaviorism. (Shultz Larsen, 1997, s. 46). 
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Behaviorism 

Med behaviorism menas, enligt Helleday och Berg (2007), att genom en yttre påverkan så blir det 

möjligt att förutsäga en individs beteende samt påverka detta. Enligt behaviorismen ses 

människan som ett studieobjekt där det vetenskapliga syftet är att se hur människans beteende 

skapas samt vad som krävs för att förändra detta (Helleday och Berg Wikander, 2007 s. 44ff). 

Med andra ord så är behaviorismens syfte att förutsäga och påverka beteenden.  

Inom behaviorismen så finns det två dominerande perspektiv, den respondenta betingningen 

(även kallad klassisk betingning) samt den operanta betingningen. Inom den klassiska 

betingningen fokuserar man på hur samspelet mellan stimuli (retning) och respons (reaktion) 

skapar ett beteende. Ivan Pavlov och hans experiment på hundar kan ses som primära exemplet 

(Shultz Larsen, 1997, s. 47-49; Helleday & Berg Wikander, 2007, s. 45-50). Pavlov samt 

ovannämnde Watson är även de som främst förknippas som förespråkare för den klassiska 

betingningen (Helleday & Berg 2007, s. 45). Inom den operanta betingningen så söker den 

lärande personen aktivt nya beteenden eller avvisar beteenden, beroende på vad för konsekvenser 

som kan följas för den aktive. En av pionjärerna inom detta är Skinner som menar att den större 

delen av människans praktiska och sociala beteenden är resultat av operant betingning. Ett känt 

exempel på detta är ”Skinnerbox” där en mus lärde sig ett beteende genom förstärkning (egen 

kursivering) i form av mat vid önskat uppvisat beteende, samt hur detta sedan utsläcktes (egen 

kursivering) (Shultz Larsen, 1997, s. 53f).  

Förstärkning 

Enligt Skinners definition innebär förstärkning en konsekvens (t.ex. belöning eller uppmuntran) 

som följer på ett visst beteende och därav ökar sannolikheten för att ett sådant beteende skall 

upprepa sig i framtiden under omständigheter som är liknande eller samma (Skinner 1973, s. 46f). 

Genom gynnsamma konsekvenser efter ett visst beteende så ökar sannolikheten för upprepande 

av detta beteende. Det är dessa konsekvenser som kallas förstärkning (Nordlund, 1978, s. 22). 

Det finns två olika typer av förstärkning som består i positiv förstärkning samt negativ 

förstärkning. Den positiva förstärkningen innebär att genom en förstärkning i form av 

uppmuntran, pengar eller andra privilegium så ökar ett beteendes förekomst i framtiden. Negativ 

förstärkning å sin sida innebär att ett beteende förstärks då detta leder till att man slipper något 

obehagligt som smärta, utskällning eller extrauppgifter, alternativt minskar magnituden av detta. 

Vid användning av negativ förstärkning så måste läraren dock först identifiera en eller flera 

företeelser som eleven eller eleverna ogillar och därmed vill slippa (Rusch, Rose & Greenwood, 

1988). Man bör även akta sig för att låta eleverna bli befriade från arbete inom skolan som en 

förstärkning då detta kan sända ut signaler om att skolarbete är ett straff. Negativ förstärkning är 

ej något som minskar sannolikheten för ett visst beteende skall uppvisas igen och bör därför ej 

misstas för bestraffning (Schult Larsen, 1997, s. 55f).  
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Bestraffning 

Med bestraffning menas inom behaviorism att med mindre gynnsamma konsekvenser minska ett 

beteendets sannolikhet. Liksom förstärkning så delas bestraffning in i positiv och negativ 

bestraffning (Karlberg, 2011, s. 54). Skinner menar att bestraffning sker då ett beteende resulterar 

i att något positivt tas bort (negativ bestraffning) eller något obehagligt läggs till (positiv 

bestraffning). Som exempel kan indragning av förmån som veckopeng ses som ett exempel på 

det tidigare alternativet och medan aga eller kvarsittning kan ses som exempel på det senare. 

(Shultz Larsen, 1997, s. 56). Bestraffning inom behaviorism bör ej förknippas med den negativa 

laddning som bestraffning har i vardagligt språk. Dess användning där har ofta två aspekter: dels 

att den som bestraffas skall sluta begå brott, dels aspekten på vedergällning eller hämnd mot den 

som begått brott. I detta fal saknas den sista aspekten då syftet endast är att beteendet ska 

upphöra. Det finns inget syfte här att hämnas eller straffa den som utfört det oönskade beteendet 

(Miltenberger, 2003, s. 114). Bestraffning användas endast för eliminera befintliga beteenden. Vid 

inlärning av nya beteenden eller vid önskan om ökning av befintliga beteenden, används 

förstärkning (Azrin & Holtz, 1966, s. 431). Bestraffning bör, enligt Kauffman (2005), endast 

användas i de fall en individ uppvisar beteenden som kan skada individen själv, någon annan eller 

relationen till andra.  

 

Intention och funktion 

För positiv bestraffning, som positiv förstärkning, gäller dock att det är ”uppmärksamhetens 

funktion som bestämmer om beteendet förstärks eller bestraffas snarare än uppmärksamhetens 

intention.” (Karlberg, 2011, s. 48). Med andra ord är det effekten av uppmärksamheten som styr 

om det är en positiv bestraffning eller positiv förstärkning, inte lärarens avsikt.  

Utsläckning 

Med utsläckning innebär att ett tidigare förstärkt beteende ej fortsatt leder till förstärkning, dvs. 

då beteendet ej längre förstärks så kommer det att minska eller försvinna (Kazdin, 2001, s. 244; 

Skinner, 1974, s. 58 ). Detta kan vara en effektiv strategi om man på ett tydligt sätt lyckats 

identifiera vad som är förstärkande för ett visst beteende. Ett exempel på utsläckning i skolan kan 

vara att läraren inte längre väljer att uppmärksamma ett beteende som är milt störande, vilket 

leder till konsekvensen att beteendet minskar. Utsläckning kan ibland förväxlas med negativ 

bestraffning men skillnaden i begreppen består i att vid utsläckning så tas den konsekvens som 

använts för att vidmakthålla det oönskade beteende bort. Vid negativ bestraffning så tas dock en 

positiv förstärkare bort, exempelvis ett privilegium eller föremål (Karlberg, 2011, s. 54). 
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Vidmakthållande av beteende 

För att vidmakthålla ett önskvärt beteende så menar Skinner att det är viktigt att fortsätta belöna 

beteendet. Vid själva inlärningen är det centralt med en direkt eller ögonblicklig förstärkning, att 

belöning ges varje gång det önskvärda beteendet uppträder (Shultz Larsen, 1997, s. 57). Efter en 

tid ska dock, för att vidmakthålla beteendet, belöning endast ges då och då. Skinner beskriver tre 

olika sätt för hur önskvärt beteende skall stanna kvar.  

Första metoden är tidsbestämd förstärkning (veckolönsprincipen) där belönings krävs på fasta 

tider. Som exempel på detta kan månadslön eller veckopeng ges. Enligt Skinners erfarenhet och 

laboratorieexperiment visades denna metod vara effektiv då djur mycket snabbt lärde sig uppvisa 

det önskvärda beteendet mellan varje förstärkning (Shultz Larsen, 1997, s. 57).  

Andra metoden är en Mängdbestämd förstärkning (ackordsprincipen) där exempel på detta är 

ackordsarbete, där en belöning som är överenskommen ges efter en bestämd mängd arbete. 

Metoden beskrivs av Skinner som effektiv då den visat, utifrån hans experiment med djur, att 

försöksobjektet uppvisat ett mycket stort antal önskvärda beteenden innan varje förstärkning 

(Shultz Larsen, 1997, s. 57). 

Sista metoden, oregelbunden förstärkning (lotteriprincipen) menar Skinner ha visat sig vara den 

mest effektiva på att upprätthålla ett beteende. Via att förstärkningen ges vid skiftande tids- eller 

mängdintervaller så uppvisar de djur i Skinner experiment som utsatt för oregelbunden 

förstärkning fler önskade beteenden än vid tidsbestämd- eller mängdbestämd förstärkning. Enligt 

Skiner så motsvarar detta naturens egna belöningssystem (Shultz Larsen, 1997, s. 58). 

 

Teckenekonomi 

Ett sätt att systematisk arbeta med förstärkning är teckenekonomi. Syftet med teckenekonomi är 

att stärka det önskade beteendet, som sker för sällan, samtidigt som man minskar det oönskade 

beteendet i en strukturerad behandlingsmiljö eller undervisningsmiljö (Miltenberger, 2003, s. 472). 

Teckenekonomi fungerar, som vanlig ekonomi, att genom arbete så ges betalning genom pengar, 

som vi sedan kan byta mot varor eller tjänster som är av intresse för oss samt att vi kan få och 

har råd med. I teckenekonomins fall så representeras pengarna av tecken (på engelska ”token”) 

som kan bestå av polletter, spelmarker eller poäng och saknar egentligt värde utanför processen. 

Dessa kan, liksom vid vanlig ekonomi, bytas mot varor eller tjänster som är av intresse samt har 

råd med för den som intervention genomförs för. Detta är det centrala för modern ekonomi och 

även teckenekonomi (Ghezzi, 2009, s. 663). Inom teckenekonomin så växlas sedan tecken mot 

backup-förstärkare (backupper) (Miltenberger, 2003, s. 472). Om tecknen säger Alberto & 

Troutman ”The tokens are means to an end” (Alberto & Troutman, 2012, s. 226).  

De centrala frågor som måste besvaras vid användning av teckenekonomi är: hur mycket ska 

personen få betalt, vad som skall gå att köpa, hur kan det köpas och vad kommer det att kosta 
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(Ghezzi, 2009, s. 663). Då den planering som behövs vid användandet av teckenekonomier är 

väldigt tidskrävande så är det många som avstår användandet av metoden, vilket är smart i flera 

fall då problemen oftast kan hanteras på lättare sätt med enklare uppmuntran (Ghezzi, 2009, s. 

664). När dock mindre svårhanterliga och inkräktandet interventioner ej har lyckats få fram det 

önskade resultatet så är teckenekonomi ett alternativ (Ghezzi, 2009, s. 664).  

Ghezzi menar att det finns åtta riktlinjer vid planerandet och hanterandet av teckenekonomi. 

Först bör man definiera målets beteende och vad som skall förändras (Ghezzi, 2009, s. 664). För det 

andra bör man vara klar med och specificera när teckenekonomin ska ha effekt och inte (Ghezzi, 2009, s. 

665). Som tredje bör man bestämma vad för slags tecken som skall användas. Här är flera faktorer av 

vikt som exempelvis om de är billiga att göra eller köpa, lätt att ha på lager samt hantera och ge 

ut. De bör även ej vara lätta att duplicera eller sabotera av vilket användning av stjärnor, 

pokermarker och poäng på tavla bör användas med försiktighet (Ghezzi, 2009, s. 665). Det går 

även att använda sig av poängkort vid användandet av teckenekonomier, något som illustreras i 

bilaga 1 (Alberto & Troutman, 2012, s. 226f). Därefter bör man identifiera backuppen som skall 

användas, dvs. vad tecknen skall kunna bytas in mot då tecknen i sig ej har något värde. Dessa 

skall vara reella backupps, exempelvis saker och aktiviteter som tilltalar individen (Ghezzi, 2009, 

s. 665). Dessa kan bestå av förbrukningsvaror som godis eller läsk; leksaker eller andra 

handgripliga objekt; aktivitetsförstärkare som spel, film eller tv-tid; och privilegier. Miltenberger 

menar även att backupperna ska endast vara möjliga att nå genom inväxling av tecken. Dock 

gäller ej detta ifall det är saker som är individens rätt, dvs. näringsrik mat, en säker miljö etcetera 

(Miltenberger, 2003, s. 475). Alberto och Troutman menar att väljandet av backupper troligen är 

den svåraste aspekten vid användandet av teckenekonomier, särskilt då det används i 

klassomfattande form (Alberto & Troutman, 2012, s. 227).  

Som femte punkt är att bestämma ett schema för teckenekonomi. Två viktiga frågor här är hur många 

tecken som skall ges efter önskat beteende samt hur ofta detta ska ges. Svaren på första frågan 

varierar beroende på situationen och är ett personligt beslut (Ghezzi, 2009, s. 665). På andra 

frågan gäller regeln att ju oftare ett önskvärt beteende sker, ju mindre tecken skall det ge och ju 

mindre gånger dess så större belöning. Av vikt är att personen/gruppen tjänar tillräckligt med 

tecken för att det ska kännas värt. I början bör även tecken ges direkt efter varje önskvärt 

beteende. Slutligen bör belöningen minskas gradvis från att i början varit efter varje önskvärt 

beteende till efter var tredje eller fjärde gång efter ett tag (Ghezzi, 2009, s. 666). Som sjätte punkt 

bör man ta fram ett växlingsvärde som definierar hur många tecken som skall behövas för att köpa 

något. Kostnaderna för backupps bör därefter gå efter följande riktlinjer enligt Ghezzi:  
a. Den mest önskvärda backuppen ska vara dyrt, men ej så dyrt så att personen 

aldrig får tillräckligt med tecken 

b. Den minst önskvärda backuppen ska vara billig, men ej så billig så att den lätt och 

snabbt kan nås. 

c. Mellan önskade tecken ska vara medianen, varken för dyr eller för billiga (Ghezzi, 

2009, s. 666). 
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Som näst sista punkt är att komma fram till en plats och tid för växling av tecken där det bör 

vara oftare vid det tidiga stadiet av processen då det fortfarande lärs in och förstärkningens värde 

av tecken etableras. Under senare stadier ska det förekomma mindre växlingar (Ghezzi, 2009, s. 

667). Slutligen bör man som sista punkt kontinuerligt upprätthålla dokumentering på: 
1. antalet av tecken som en person tjänat för varje beteende.  

2. numret av tecken som en person bytte in (växlade) vid varje tillfälle.  

3. exakt var backuppen köptes samt när.  

4. teckenkostanden för backuppen.  

Dokumentering bör även ske avseende vilket målbeteende som är på vilket schema av 

teckenförstärkning, samt andra aspekter av teckenekonomi. Detta för försäkra om att 

teckenekonomin är korrekt och effektivt administrerad samt viktigast av allt, att teckenekonomin 

är maximalt effektiv i att få fram och behålla ”betydande beteendevinning” (Ghezzi, 2009, s. 

667). Miltenberger skriver också om samma riktlinjer som Ghezzi, även om den sistnämnda om 

dokumentering ej framkommer som en egen punkt, samt att han ej hanterar när teckenekonomin 

ska gälla eller inte (Miltenberger, 2003, s. 474-478). Utöver dessa komponenter menar 

Miltenberger även att utdelning av tecken bör ske direkt efter att individen uppvisat önskvärt 

beteende och alltid tillsammans med att beröm ges. Berömmet ska även fortsättningsvis ges vid 

önskvärt beteende efter det att teckenekonomin avslutats för att på så sätt fortsätta vara en 

förstärkning av det önskvärda beteendet (Miltenberger, 2003, s. 479).  

 

Teckenekonomi i Skol-Komet 

I Skol-Komet har teckenekonomin som syfte att öka de positiva beteendena i klassrummet 

samtidigt som antalet icke önskvärda beteenden minskar. Det kan vanligtvis se ut så att barnets 

skolarbete delas in i kortare avsnitt där det första är lite kortare för eleven ska komma igång. 

Dessa avsnitt kan variera av typ och kan bestå som exempel av tio uppgifter i en matematik bok 

eller tre rader i en välskrivningsbok. Omfattningen ska baseras på kännedom om hur länge eller 

mycket eleven vanligtvis förmår att arbeta. Då eleven är färdig med ett avsnitt så räcker den upp 

handen och avvaktar vid sin plats till läraren har kontrollerat att uppgiften är färdig vilket leder till 

att barnet får beröm och poäng. På så sätt förstärks de positiva beteenden som eleven uppvisar 

när de arbetar. Lärare påminns även att vara frikostig med den sociala förstärkningen (Karlberg, 

2011, s.63). Eleven kan sedan byta poäng som samlats in mot föremål eller aktiviteter som 

bestämts på en Rolig lista, som antingen kan vara skolbaserad och utarbetad av läraren eller 

hembaserad och då utarbetad av läraren samt föräldrar. Listan presenteras sedan för eleven som 

då får möjlighet att påverka dess innehåll. Innehållet på listan ska vara aktiviteter eller föremål 

som tros vara roliga för eleven och kan variera i stor grad samt kostar även olika många poäng. 

Eleven får sedan möjlighet att byta ut poängen mot någonting varje dag eller spara dem under 

längre tid (Karlberg, 2011, s.63).  
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Inom Skol-Komet så finns det även klassomfattande teckenekonomi i form av Ärtburken. 

Ärtburken fungerar på så sätt att lärare och elever sätter upp gemensamma mål för verksamheten 

i klassrummet. Dessa kan handla om att följa en eller flera regler eller individuella prestationsmål. 

Varje elev som lyckas uppfylla målet får därefter lägga en ärta i en burk. Då ärtorna når en viss 

nivå i burken så får eleverna en gemensam belöning som bör vara något som eleverna kan 

uppfattas som förstärkande. Därefter fortsätter man samla till nästa nivå där en mer värdefull 

belöning ges etc. Vid användande av Ärtburken så uppmanas lärare att inte skapa ett negativt 

grupptryck genom att säga att ”alla måste uppnå målet för att alla ska få lägga i en ärta” av vilket 

det är den enskilda individen som ser till att nå nivån men att gruppen delar på belöningen 

(Karlberg, 2011, s. 67). Utöver belöningarna så får lärarna även ”direktiv om att förstärka goda 

beteenden hos goda förebilder i klassen samt att försöka minska uppmärksamheten av oönskade 

beteenden i klassrummet” (Karlberg, 2011, s. 61).  

Premack’s princip 

En enklare variant av teckenekonomi är Premack’s princip som innebär att man kopplar ett inte 

så frekvent beteende till ett mer frekvent beteende varpå detta ökar sannolikheten för det mindre 

frekventa beteendet ska uppvisas. Ett beteende som individen inte är motiverad att göra 

(beteende A) följs av något som är mer motiverande (beteende B) vilket ökar motivation och 

sannolikheten att individen kommer genomföra beteende A (Alberto & Troutman, 2013, s. 223; 

Miltenberger, 2003 s. 76). Miltenberger ger ett exempel där föräldrarna kräver att deras son först 

ska göra klart läxorna innan han får gå ut och leka med sina vänner. Att möjligheten att få leka 

med sina vänner (ett högt-sannolikhets beteenden) följer avslutandet av sina läxor (ett lågt-

sannolikhets beteende) förstärker beteendet att göra klart läxorna, vilket ökar chansen att sonen 

kommer göra klart sina läxor (Miltenberger, 2003, s.76). 

Responskostnader 

Både Miltenberger och Ghezzi tar upp responskostnader (bestraffning) som en möjlig 

komponent vid hanterandet av teckenekonomi. Vid användning av en sådan straffkomponent, 

dvs. att oönskat beteende leder till konsekvenser, är det av stor vikt att det beteende som icke är 

önskvärt och därmed önskas reduceras/tas bort skall vara klart och otvetydigt definierat (Ghezzi, 

2009, s. 664). Miltenberger menar att man vid hanterandet av teckenekonomier kan använda sig 

av responskostnader ifall det finns oönskade beteenden som är i konkurrens med önskvärda 

beteenden (Miltenberger, 2003, s.478).  
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Tidigare forskning  

Studier om teckenekonomiers resultat har gjorts under en lång tid. I O’Learys och Beckers studie 

(1967) så används teckenekonomi för att minska störande beteende i en klass med 17 nioåriga 

elever som beskrevs ha beteendeproblem. Studien kom att fokusera på de åtta elever som ansågs 

ha mest beteendeproblem. (O’Leary & Becker, 1967, s. 638). Implementeringen av 

teckenekonomier kom att ge oväntade bra resultat vad gäller minskning av störande beteende i 

klassrummet gentemot innan dess användning. Samtidigt visade eleverna även bättre resultat vad 

gäller deras studier då ”vissa elever som inte hade klarat ett prov på 2 år fick ständigt alla rätt” 

(O’Leary & Becker, 1967, s. 641). 

 I en senare studie av O’Learys et al. (1969) så används teckenekonomi igen på sju av 21 elever 

i andra klass. Innan implementeringen av teckenekonomi så användes följande metoder på 

varandra och i följande ordning:  

 Regler 

 Utbildningsstruktur 

 Berömma rätt beteende medan ignorering av dåligt beteende.  

Dessa metoder tillsammans kom att nästan eliminera uppförandeproblem för en av de sju 

eleverna medan implementering av teckenekonomi minskade uppförandeproblem för fem av de 

sex återstående eleverna (O'Leary, Becker, Evans, och Saudargas, 1969 s. 3). Dock kom denna 

studie att ej påvisa samma dramatiska resultat som den tidigare studien. O’Leary et al. menar att 

det kan ha funnits flera anledningar till detta. Dels gavs tecken oftare i den tidigare studien med 

kortare intervaller jämfört med denna. Samtidigt så hade läraren i den första studien gått på 

seminarium för klassrumshanterande, något som den senare studiens lärare ej gjort. Slutligen 

menar O’Leary att även elevernas hemsituation kan ha spelat roll då de i den senare studien levde 

under bättre förhållanden och därav hade dyrare leksaker hemma vilket gjorde det svårt att hitta 

billiga belöningar som skulle fungera som förstärkare. I den tidigare studien kom eleverna från 

hem med sämre omständigheter vilket gjorde det lättare att hitta förstärkare för dessa (O’Leary et 

al., 1969, s. 12).  

 

Några andra som forskat om teckenekonomi är Holly A. Filcheck. et al. I en studie (2004) 

kom de fram till att användandet av teckenekonomi som ett nivåsystem (Level system) minskade 

barns olämpliga beteende. Detta genom en implementering av teckenekonomi för ett helt 

klassrum som jämfördes gentemot förälder-tränings teknik (s.k. Parent-Child Interaction 

Therapy; PCIT). Dessutom fick föräldrar och lärare bedömda hur nöjda de var med användandet 

av dessa (Filcheck, McNeil, Greco & Bernard, 2004, s. 351). Medan föräldrarna kom att gilla båda 

både före och efter implementering så gillade läraren PCIT mer än nivåsystemet 

(teckenekonomi). Dock kom hon ändå att fortsätta använda sig av teckenekonomi efter studiens 

observation gjorts, något som bör noteras (Filcheck et al., 2004, s. 359). Båda metoderna ledde 

även till en mer positiv klassrumsmiljö, att läraren kom att ge mer positiva kommentarer samt att 
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antalet kritiska kommentarer från läraren minskade (dock mindre för nivåsystemet (Filcheck et 

al., 2004, s. 359f).  

 

Teckenekonomi kan även ge direkta resultat på vissa ämnen. I en studie av Truchlicka, 

McLaughlin och Swain (1998) så undersöks teckenekonomi kombinerat med responskostnader 

påverkan på stavningsprestation på 14 elever i en specialklass mellan tretton och fjorton år 

(Truchlika, McLaughlin & Swain 1998, s. 1,3). Ett intressant resultat som studien får fram är att 

dessa tre redan presterar bättre än man trott tidigare innan studien gjordes. Dock kom deras 

resultat att höjas ytterligare då teckenekonomin infördes, samtidigt som svårighetsgraden på 

testerna samtidigt fick en svårare nivå (Truchlika et al., 1998, s. 7, 10). Under uppföljningsfasen 

kom sedan elevernas resultat att minska något i jämförelse med resultaten under användandet av 

teckenekonomi, samtidigt som de fortfarande var högre än fasen innan teckenekonomin 

(Truchlika et al. 1998, s. 7, 10). 

I Mottrams et al. (2002) studie så undersöktes effektiviteten av intervention med 

teckenekonomi men även svårhetsgraden av denna implementering och lärarens uppfattning av 

metoden (Mottram, Bray, Kehle, Broudy & Jenson, 2002 s. 67). Studiens deltagare var dels tre 

elever i andra klass som identifierats med trotssyndrom samt fem elever i en jämförande klass 

som ansågs ha ”normalt beteende” (Mottram et. al 2002 s. 66). Studiens resultat visade på 

minskat trotsigt beteende från alla tre elever som tidigare identifierats med trotssyndrom 

(Mottram et al., 2002, s. 65f). Eleverna kom även under uppföljningsperioden efter behandlingen 

visa på låg nivå av störande beteende. Dessutom kom på både eleverna samt läraren att gilla 

interventionen som även ansågs vara lätt att implementera (Mottram et al., 2012, s. 73). 

 

Trots att teckenekonomi kan påvisa bra resultat så kan lärare fortfarande, efter 

implementeringsperioden vara kritiska mot användandet av metoden, ofta pga. av oroligheter 

över att lägga ner för mycket tid. Ett exempel är Reitman et al. (2004) observationsstudie för barn 

i förskolan där man jämför resultaten av grupp gentemot individuell teckenekonomi. Resultatet i 

studien kom att visa på att båda metoderna påvisade ett bättre resultat än innan interventionen, 

samt att gruppimplementering, som sparar tid för läraren, var i allmänhet lika effektiv som 

individuellimplementering (Reitman, Murphy, Hupp & O'Callaghan, 2004, s. 17f). Läraren var 

dock omedveten om den minskning av störande beteende som barnen uppvisade och dess åsikt 

om teckenekonomi kom även att vara variabelt förändrad. Reitman et al. menar att anledningen 

till detta kan ligga i att läraren kan ha en så stark uppfattning om hur ett barn eller person är, 

varav förändringarna ej kan ses. Detta kan innebära att vissa behandlingar kan vara effektiva vid 

hanterandet av barn med beteende problem utan att läraren är medveten om. Därav stämmer 

kanske inte en lärares uppfattning överens med det positiva resultat som effektiv forskning 

kommit fram till det (Reitman et al., 2004, s. 30f).  
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En annan anledning till lärares kritiska hållning till teckenekonomi kan vara att de flesta av 

dessa program använder sig av antingen planering av scheman eller backupper som kan vara svårt 

för de flesta skolor. Samtidigt kräver dessa ofta personal utifrån, observatörer utifrån för 

insamling av data, uppbackning av förstärkning som kanske går emot en skolas policy eller svårt 

att få tillgång till (godis, smycket etc.) och användandet av sociala beteenden som mått på 

effektivitet (Swain & McLaughlin, 1998, s. 11f). Dock kan förstärkningen fri tid vara en effektiv 

förstärkare, något som James Swain och Tim McLaughlins studie visade. Genom införande av 

teckenekonomi där förstärkarna bestod av sluta skolan 30 minuter tidigare, spela brädspel, gå till 

resurscenter eller fri tid så undersöktes effekterna på fyra elever mellan tretton till femton år. 

Resultatet blev att eleverna påvisade ett bättre resultat under den tid som teckenekonomin var 

aktiv (Swain & McLaughlin, 1998, s. 13) Dock uppstod växlingar i resultatet, något som Swain 

ansåg ligga i att svårare tester gjordes av eleverna (Swain & McLaughlin, 1998, s 16f).  

 

Teckenekonomi kan lätt uppfattas som något som endast används på grundskolenivå. Dock så 

har studier påvisat positiva resultat vid implementering för ungdomar och studenter. I Nelson 

studie (2010) så undersöks ifall teckenekonomi kan leda till ett mer aktivt klassrumsdeltagande i 

studielärande för studenter. Vikten av detta är att tidigare studier (som Bekes 2006) påvisat att 

bättre klassrumsdeltagande även kan leda till bättre inlärning och därav bättre prestation i 

klassrummet. Nelson menar att trots vissa brister så kom teckenekonomi att underlätta 

deltagande för många studenter. Då metoden även är enkel att implementera och kräver lite tid så 

ger detta stöd för en större utbredning av denna metod i klassrum (Nelson, 2010).  

 

Några som menar att belöningssystemet får eleverna att presentera bättre, även efter att man 

avslutat med belöningarna, är David A. Sears och Hui-Hua Pai. Deras studie (2012) baseras på 

Deci och Ryans (1985, 2002) självbestämmande teori som menar att den sociala karaktären av 

samarbete kan ge olika resultat för grupper jämfört med individer (Sears & Pai, 2012, s. 247). 

Syftet i Sears och Pais studie var att studera hur belöningar påverkar deltagarnas lärande och 

motivation annorlunda ifall de studerat i grupp (författarna skriver dyader istället för grupp varav 

detta är min översättning av ordet dyader) gentemot individuellt (Sears & Pai, 2012, s. 251). 

Studiens centrala hypotes ”att belöningar främjar produktiva gruppinteraktioner som kvarstår 

efter belöning-borttagning” hämtas från O’Donnells (1996) studie där det påvisade att de som 

fått belöning i grupp visade bättre resultat en vecka efter denna tagits bort gentemot de som 

aldrig fått någon belöning (Sears & Pai, 2012, s. 251). Resultatet blev att samarbetsgruppen som 

fick belöning i första fasen inte bara presterade bättre i fas två än de individuella som fick 

belöning i första fasen utan även mot vad de själva presterade under fas ett. De individuella kom 

även att spenderade avsevärt mindre tid till att studera under fas två efter belöningen tagits bort 

gentemot under fas ett 1, något som tyder på att de hade mindre motivation mot 

samarbetsgruppen efter belöningen togs bort.(Sears & Pai, 2012, s. 257). Studiens slutsats 
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angående resultaten ” antyder att de olika resultaten från områdena kooperativt lärande och 

motivation är inte bara hänförlig till metodologiska skillnader. Social interaktion tycks påverka 

hur belöningar påverkar elever” (Sears & Pai, 2012, s. 259).  

Kritik mot teckenekonomi  

Användandet av teckenekonomi och belöningar kan, vid användning på ett lämpligt sätt, vara 

effektiva verktyg till elever för att hjälpa dessa få större kunskap och mer självständighet 

(Woolfolk & Karlberg, in press). Samtidigt så leder inte redskapen automatiskt till framstående 

insatser ifall de implementeras inkonsekvent, inkorrekt, slumpmässigt eller ytligt, som 

behavioristiska strategier görs (Landrum & Kauffman, 2006). Detta kan leda till svårigheter vilket 

ofta också ligger bakom den kritik som kan riktas mot teckenekonomi och andra behavioristiska 

metoder (Woolfolk & Karlberg, in press). En del psykologer befarar att belöningar för inlärning 

kommer leda till att eleverna tappar intresset för lärande för dess egen skull (Deci 1975, Deci & 

Ryan 1985, Kohn 1993, 1996b, Lepper & Greene 1978, Lepper, Keavney & Drake 1996, Ryan & 

Deci 1996). Samtidigt så finns det studier som ”tyder på att belöningsprogram för elever som 

redan är intresserade av ämnet i fråga kan leda till att eleverna tappar intresset när belöningen 

upphör” (Woolfolk & Karlberg, in press).  

 

Alfie Kohn (1993) menar att belöningar är ineffektiva eftersom beteende upphör så snart 

berömmet och belöningarna upphör (Kohn, 1993, s. 784). Detta är något som även Philip S. Hall 

påpekar. I en artikel (2009) menar han att vid användandet av teckenekonomi så fostras eleverna 

till att få en belöning för att sluta med dåliga handlingar, och att detta leder till en ovilja att skärpa 

sig ifall inget ges i utbyte. Han återger ett exempel som han observerat där en elev skjuter 

spottbollar på andra elever och läraren konfronterar eleven för hantera situationen. Läraren 

bemöts av ett glatt jakande av eleven angående den dåliga handlingen och med efterföljande 

”And what will you give if I stop?” (Hall, 2009, s. 51). Detta menar Hall är ett exempel på vad 

teckenekonomi kan leda till. Eleverna kan kortsiktigt visa på goda resultat, men detta stagnerar i 

slutändan ifall inte teckenekonomin upprätthålls då eleverna vant sig vid att få belöningar för att 

ej uppföra sig dåligt. Kohn menar även att belöningar leder till att eleverna får mindre intresse för 

lärande som istället blir ett mål än ett medel då det leder till belöning (Kohn 1993 s. 785). 

Slutligen kom Edward Deci, Richard Koestner och Richard Ryan (1999) fram till, efter en 

analysering av 128 studier av yttre belöningar att påtagliga belöningar ger en betydande effekt på 

den inre motivation och kan, då de delas ut som indikatorer, dämpa motivation för 

”intresseväckande aktiviteter” (Deci, Koestner, och Ryan 1999, s. 658f). 

 

Denna kritik motsägs emellertid av andra forskare som försvarar behaviorism inom skolan. En 

av dessa är Paul Chance (1993 s. 788) som menar, liksom Skinner, att människor lär sig bäst i 

miljöer präglade av lyhördhet. Chance menar även att det ej finns något omoraliskt i att ”låta 
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elever få veta att de har besvarat frågor korrekt, att ge elever en klapp på axeln för ett gott arbete, 

att visa glädje då en elev förstår ett begrepp eller att uppmärksamma ett uppnått mål med en 

guldstjärna eller diplom” (Chance, 1993, s. 788). Två andra, Cameron och Pierce (1993), kom 

fram till slutsatsen i sin litteraturgenomgång att belöningar som erbjuds i anslutning till ett 

slutförande av en uppgift eller utan förvarning gör att motivationen bibehålls (Cameron & Pierce, 

1994, s. 49). Dessa, tillsammans med Eisenberg, tillade i en senare litteraturgenomgång att 

”belönings procedurer som kräver särskilt goda prestationer förmedlar den personliga eller 

sociala betydelsen av en uppgift, vilket ökar den inre motivationen” (Cameron, Eisenberg, Pierce, 

1999 s. 677). Även psykologer som Deci och Lepper instämmer i att belöningar kan användas på 

positivt sätt. Belöningar kan stärka självförtroendet och göra uppgifter mer intressanta, särskilt 

ifall det saknades kapacitet eller intresse för uppgiften från början. ”Inget föder lika stor framgång 

som själva framgången” (Woolfolk & Karlberg, in press). Elever som behärskar läsning eller 

matematik med stöd av belöningar kommer inte att glömma vad de har lärt sig när berömmet 

upphör. En del skulle kunnat klara detta utan belöningar medan andra kanske inte skulle det.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att försöka komma fram till hur ett antal lärare från Skol-Komet upplevde 

användandet av teckenekonomi. Detta ska besvaras genom nedanstående frågeställningarna.  

 

Frågeställningar:  

 Hur använde lärarna teckenekonomier under och efter utbildningen i Skol-Komet? 

 Hur upplevde lärarna att det var att arbeta med teckenekonomier?  

 I vilken grad använder sig lärarna för närvarande av teckenekonomier och vilka 

faktorer ligger bakom detta?  
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Metod  

Här nedan följer en genomgång av den metod som använts i form av delarna: urval, procedur, 

datainsalming,  etiska överväganden och respondenterna.  

Urval 

Urvalet av personer för studien har skett i enlighet med Grand McCrakens tre allmänna råd: att 

välja främlingar, intervjua ett litet antal respondenter samt att dessa ej är ”subjektiva” experter. 

Rekommendation att välja en främling baseras på svårigheten att upprätthålla en vetenskaplig 

distans mot någon man känner samt att från respondentens sida kan den begränsade relation till 

forskaren innebära att den får lättare att öppna upp sig. Vid ett väl och genomtänkt urval så 

räcker det även med ett mindre antal personer för att kunna föra intressanta analyser. Att ej 

intervjua ”subjektiva” experter har sitt sammanhang i att det är av vikt att intervjua de som 

exponerats av undersökningsområdet och därför kan beskriva sina upplevelser utan värdering 

istället för de som är pålästa inom området (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 

s. 259).  

Urvalsprincipen har sedan gjorts efter intensitet av urval i form av lärare som tidigare varit med i 

Skol-Komet och därav bäst förväntas kunna ge svar på frågan, samt bodde inom 

Stockholmsområdet (Esaiasson et al., 2012, s. 260f). Gemensamt för alla lärare i studien var att de 

vid påbörjandet av Skol-Komet kom att ha en fokuselev på lågstadiet som uppvisade 

uppförandeproblem av någon typ. Kontakten med Skol-Komet togs ibland genom 

rekommendation från rektor och kollegor, eller via eget initiativ. Samtidigt har genomtänkta urval 

och noggranna förberedelser varit viktigt under denna studie för på så sätt undvika tanken ”ju fler 

desto bättre”. (Esaiasson et al., 2012, s. 261). Då det är det kvalitativa som är av intresse i denna 

undersökning, och inte det kvantitativa, så kan följande metod definieras om en kvalitativ intervju 

undersökning.  

Procedur 

Vid planeringen av intervjuerna så användes Esaiasson et al. rekommendationer för 

intervjusituationen som hjälp. Vid kontakten med urvalet för studien så framkom syftet samt vem 

som låg bakom undersökningen (Esaiasson et al., 2012, s. 267). Intervjuerna genomfördes sedan 

på platser efter den intervjuades önskningar för att på så sätt skapa bekvämlighet för den 

intervjuade. Det var dock av vikt att intervjun kunde genomföras i lugn och ro så att miljön ej 

kunde påverka den information som framkommer. Intervjutillfällena spelades in via mobiltelefon 

(genom mobilapplikationen Dictaphone) samtidig som anteckningar gjordes i intervjumallen 

(Bilaga 2). På så sätt kunde större fokus läggas på att lyssna vad respondenten sa, något som Stake 
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(1995) anser vara viktigt då det innebär en mindre risk att missa något samt större möjlighet till 

uppföljning av frågor (Stake, 1995, s. 65). Efter rekommendation hade även en provintervju skett 

innan den första intervjun för att på så sätt öka möjligheten för dynamisk fungerande samtal vid 

de riktiga intervjuerna (Esaiasson et al., 2012, s. 268). Intervjuguiden byggde på typen mer 

ostrukturerade frågor där stödfrågor för intervjuaren fanns under olika teman(Esaiasson et al., 

2012, s. 229).  

Datainsamling 

Då syftet med uppsatsen är att göra en uppföljning för att undersöka hur ett antal av deltagande 

lärare från Skol-Komet kom att hantera teckenekonomi så blir samtalsintervju av modellen 

respondentundersökning den metod som bäst lämpar sig för detta arbete. I en 

respondentundersökning är det svarspersonerna själva och deras tankar som är själva 

studieobjekten. Esaiasson et al. (2012) menar att i en ”samtalsintervju så förs ett interaktivt samtal 

mellan forskaren och intervjupersonerna.”( Esaiasson et al, 2012, s. 228). Under dessa samtal så 

är det just kartläggning av människors uppfattningar på ett område som det handlar om. 

Samtalsintervjun ger också möjlighet att försöka förstå och gå på djupet hos människor. Vid 

samtalsintervjun så är det respondentens olika uppfattningar och tankekategorier som är i 

centrum varav målet från forskaren blir att fånga och kartlägga de olika uppfattningar som 

framkommer (Esaiasson et al., 2012, s. 229, Kvale & Brinkmann, 2010, s. 15). Dessa 

undersökningar ger även goda möjligheter att registrera oväntade svar och möjlighet till 

uppföljning (Esaiasson et al. 2012, s. 251).  

Intervjuerna, liksom andra forskningsintervjuer, har därav som mål att producera ny kunskap, 

i detta fall inom teckenekonomins område (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 18, 63). Denna 

kunskapsproduktion genom samtal är enligt Kvale och Brinkmann ”intersubjektiv och social, att 

intervjuaren och intervjupersonen konstruerar kunskap ihop”(Kvale & Brinkmann, 2010, s. 34). 

Datainsamlingen för denna studie, i form av intervjuer, är av den kvalitativa modellen. Detta är ej 

endast för att det är ett mindre antal intervjuer som görs (Esaiasson et al. menar på att en studie 

med flertalet respondenter kan fortfarande vara kvalitativ), utan för att detta passar bäst gentemot 

undersökningens syfte (Esaiasson et al., s. 228f).  Då det är tankekategorierna och ej individerna 

som är de intressanta under respondentintervjuer så ger detta en möjlighet för att ersätta en av de 

intervjuade ifall denne skulle komma med ett nej. (Esaiasson et al., 2012, s. 262).  

Databearbetning 

Hela databearbetningen har förhållit sig till Esaiasson et al. rekommendationer att akta sig för att 

göra övertolkningar och vid latenta tolkningar vara noggrann med att ej tillskriva 

intervjupersonerna synsätt som det saknas underlag för (Esaiasson et al., 2012, s.271). 

Bearbetningen av materialet genomfördes genom en tematisk analys, en metod som används för 
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identifiera, analysera och få fram mönster eller teman från insamlad data (Braun & Clarke, 2006, 

s. 80). Braun och Clarke menar att den tematiska analysen bör ses som en metod i sin egen rätt då 

det är ett användbart verktyg för att få fram en rik och detaljerad, men samtidigt komplex, data 

(Braun & Clarke, 2006 s. 78). Bearbetningen kom till stor del följa deras 6-fasiga guide vid 

användandet av tematisk analys. Genom detta så minskas risken att falla i fallgroppar under 

analysen, något som annars kan förekomma vid en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006 s. 94f). 

Braun och Clarke menar att det är av vikt att visa hur den tematiska analysen genomfördes då 

analysen av hur teman görs kan variera i stor grad (Braun & Clarke, 2006 s. 86).  

Bakom identifieringen av de olika teman i studien låg arbetets teorier varav identifieringen av 

teman gjordes utefter en teoretisk tematisk analys (Braun & Clarke, 2006 s.84). De olika temana 

är även identifierade genom ett semantiskt tillvägagångsätt, där det explicita som respondenterna 

sagt ligger som grund för resultatet och inga latenta teman används (Braun & Clarke, 2006 s.84). 

Den tematiska analysen kom att genomgå följande faser. Först så togs all data fram genom 

transkribering och lästes sedan igenom på ett ”aktivt” sätt, där mönster försöktes urskiljas (Braun 

& Clarke, 2006 s. 87). Därefter genomfördes en avkodning av materialet som bestod i att 

sammanfatta stycken med kortare text. Styckena kom sedan att kombineras för att på så sätt få 

fram teman. De olika temana kom sedan att förfinas, omarbetas eller kasseras. De teman som 

blev kvar kom sedan att definieras och namnges under frågeställningarna där även underteman 

togs fram. Slutligen påbörjades den avslutande analysen av resultatet (Braun & Clarke, 2006 s.87-

93).  

Etiska överväganden 

I studien följdes de fyra krav som bör följas enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 7). 

Informationskravet, som är det första, innebär att personerna som intervjuas skall veta syftet med 

forskningen samt hur materialet kommer användas. Andra kravet, samtyckekravet, innebär att de 

intervjuade måste ge samtycke till att ingå i undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990, s.9). 

Esaiasson et al. menar även att det vid samtalsintervjuer finns skäl för extra vaksamhet vid 

förberedelsearbetet. De hittills nämnda kraven är absoluta krav, men de tillfrågade bör även 

informerats att de får säga nej efter en genomförd intervju, något som Esaiasson et al. menar att 

man som forskare måste respektera (Esaiasson et al., 2012, s. 257). Detta informerades även till 

deltagarna då kontakt togs, samt att de även hade rätten att hoppa av sitt deltagande i 

undersökningen när de ville. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innefattar sekretess 

samt om personerna kan vara identifieringsbara. Då undersökningen behandlar de intervjuade 

anonymt så påverkar inte detta krav till någon högre grad arbetet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12f). 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet där vikten av utnyttjandet av materialet tags upp. 

Materialet från intervjuerna kommer att sparas för hantering under perioden för detta arbete. 

Dock kommer det, i enlighet med nyttjandekravet, ej användas utan de intervjuades samtyckte till 
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något annat arbete, något som även det informerades till deltagarna (Vetenskapsrådet, 1990, s. 

14). 

Respondenterna 

Här nedan följer en kort presentation om respondenterna Som tidigare nämnts under urvalet så 

deltog studiens respondenter i Skol-Komet för över tio år sen. Sedan deras deltagande i Skol-

Komet så har flera av lärarna fått en arbetssituation gentemot då studien genomfördes. Alla 

intervjuade arbetar eller arbetade inom Stockholmsområdet då intervjuerna genomfördes:  

 

Respondent 1: Lärare sedan 1970-talets början. Jobbar som specialpedagog.  

Respondent 2: Förskollärare sen slutet av 1970-talet. Lärare sedan slutet av 1990-talet. 

Respondent 3: Lärare sedan slutet av 1980-talet. Vidareutbildas till speciallärare. 

Respondent 4: Förskollärare sen mitten av 1970-talet, vidareutbildades till lärare under 2000-talet. 

Vikarierar på deltid. 

Respondent 5: Lärare sen 2000-talets början 

Respondent 6: Lärare sedan 1980-talet. Skolbibliotekarie.  

Respondent 7: Förskollärare sedan slutet av 1970-talet. Lärare från slutet av 1990-talet till slutet 

av 2000-talet. Förskollärare  

Respondent 8: Lärare sedan mitten av 1990-talet. 
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Resultat 

Nedan följer resultatet som framkommit. Detta är uppdelat efter de tre frågeställningar som 

arbetet utgått efter med tillhörande underrubriker. I slutet av frågeställning ett och två ges en 

sammanfattning av resultatet. 

Frågeställning 1: Hur använde lärarna teckenekonomier under och efter utbildningen i 

Skol-Komet? 

Nedan följer det resultat som arbetet fått fram angående hur lärarna använde sig av 

teckenekonomi under och efter Skol-Kometutbilningen. Resultaten är tematiskt uppdelade med 

underteman med avsikt att på så sätt vara förtydligande. Först så besvaras hur lärarna kom att 

använda sig av teckenekonomier under utbildningen då de använde sig av en fokuselev. Därefter 

behandlas de olika versioner av klassomfattande teckenekonomier som lärarna använde sig av 

både under och efter Skol-Komets utbildning och vilka backupper som gällde vid 

klassomfattande teckenekonomi. När de olika klassomfattande teckenekonomierna användes 

kunde inte med säkerhet berättas av lärarna varav detta tema innefattar både under och efter 

utbildingen. För förtydligande så innebär backupper de belöningar som eleven eller eleverna 

kunde få. Då lärarna intervjuades så definierades backupperna som belöningar eller 

förstärkningar. Slutligen hanteras hur lärarna kom att ändra sitt användande av teckenekonomi 

efter avslutad utbildning. 

Användandet av teckenekonomier för fokuselev under Skol-Komets utbildning 

Under Skol-Komets utbildningsperiod så följde alla lärarna de instruktioner som gavs angående 

användandet av teckenekonomi. Metoderna visar sig dock variera mellan respondenterna. I alla 

fallen togs vid start först kontakt med fokuselevens föräldrar och därefter eleven, vilka i alla 

lärarnas fall ställde sig positivt till användandet av Skol-Komet. 

Roliga listan och belöningar i hemmet 

Alla respondenterna använde sig under utbildningsperioden av Roliga listan, där olika belöningar 

(backupper) kunde nås genom inväxlandet av poäng (tecken). Hur backupperna togs fram 

varierade dock emellan respondenterna men i alla fallen så kom föräldrarna att få vara med och 

bestämma. För två av respondenterna (4 och 6) var det endast föräldrarna som tog fram 

backupper medan det för respondent 7 gjordes i samarbete med eleven. För två andra av 

respondenterna (1 och 2) så togs backupperna fram tillsammans med både eleven och läraren 

medan det för respondent 3 och 8 gjordes genom läraren och föräldrarna utan elevens 
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medverkan. Slutligen så minns inte respondent 5 ifall hon eller eleven var delaktig i 

bestämmandet av backupper, även om hon tror att eleven deltog i bestämmandet.  

Bland de backupper som bestämdes att användas var en stor majoritet av dem 

aktivitetsförstärkare som oftast kunde genomföras samma dag som eleven nådde de tecknen som 

backuppen kostade. Aktivitetsförstärkarna involverade föräldrarna i de flesta fallen till att vara 

delaktiga och de var till stor del kostadsfria eller något som kan ses som en mindre utgift för 

föräldrarna. Några av dem som förekom var: att få baka en sockerkaka, lägga sig efter sin 

storebror, se på valfri film, ta hem kompisar, spela spel, spela schack med sin far, lägga sig en 

timme senare eller välja ett tv-program som familjen ska se på. De aktivitetsförstärkare som ej 

gick att genomföra samma dag var ofta de som var svårast för fokuseleven att nå och därav mest 

eftertraktade. Exempel på sådana backupper var: att få ha ett pyjamasparty, gå på bio, åka och 

fiska med sin far, sova hos en kompis, fredagsmys, gå på badhuset eller hyra en film. Få av de 

backupper som användes var förbrukningsvaror och var i de fallen billiga alternativ som en kaka 

eller popcorn. På några av de Roliga listorna var även leksaker eller handgripliga objekt mer 

vanliga som: serietidningar, dyrare kläder, leksaker, samlingskort (Pokémonkort), trisslott eller ett 

ekonomiskt bidrag till sparande till en dyrare leksak. Den mest återkommande backuppen bland 

alla Roliga listor var att gå på bio.  

Hanterandet av tecken under Skol-Komet utbildningen 

Av de åtta lärarna kom tre stycken av dem, respondent 1, 6 och 7, att använda sig av polletter 

som tecken vid hantering av fokuselev. Polletterna kom i olika färger som symboliserade olika 

valörer där de mindre värda polletterna kunde växlas in mot den mer värda (exempelvis tio blåa 

polletter mot en gul pollett). De mer värda polletterna växlades sedan in mot bakupper från den 

roliga listan. För respondent 1 och 6 så delades polletterna ut i slutet av dagen om eleven uppnått 

de uppsatta målen. Polletterna samlades sedan in på fredagen då de summerades och läraren 

skrev ett brev hem till föräldrarna om hur det gått. För respondent 7 så gavs samma antal 

polletter ut som de antal minuter eleven satt med under en bestämd arbetsuppgift. Tiden togs av 

ett timglas och oavsett om eleven hunnit avsluta arbetsuppgiften så fick den behålla polletterna. 

Från början fick eleven inte sitta längre än den tid som läraren bestämde men ju längre in på 

terminen som gick ju längre tid kunde varje intervall vara, något som även innebar att eleven 

kunde få mer polletter. Polletterna växlades sedan in mot backupper.  

Fyra av de andra lärarna, respondent 2, 3, 5 och 8, kom att använda sig av tecken i form av 

stjärnor vid hanterandet av fokuseleven. Två av lärarna, respondent 2 och 3, använde tecknen på 

ett poängkort kallat ormen (en orm med olika steg som symboliserar olika nivåer, se bilaga 3). 

Respondent 5 i sin tur klistrade in stjärnorna i en bok som fokuseleven förvarade, där boken 

troligen fungerade som en form av poängkort. Respondent 8 tror att tecknen fungerade på 

samma sätt som i respondent 5:s fall men kommer inte med full säkerhet ihåg. I alla dessa fall så 

hade fokuseleven ett par bestämda mål som den skulle försöka uppnå under vissa lektioner eller 

under hela dagen. Målen kunde vara att räcka upp handen för svara, att komma i tid på 
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lektionerna, att kunna stå sist i ett led eller att starta direkt med den arbetsuppgiften som eleven 

skulle göra. I slutet av dagen så summerades lektionerna av läraren tillsammans med eleven där 

stjärnorna delades ut för de mål som eleven klarat av. Vissa av lärarna valde dock att dela ut 

tecknen direkt efter avslutad lektion för att på så sätt ge eleven en direktåterkoppling och endast 

summera dagen efter sista lektionen.  

Respondent 4 kom att använda sig av magneter som tecken för sin fokuselev som eleven 

kunde få om de mål som läraren och eleven kommit fram till. Målen kunde vara att befinna sig i 

klassrummet på alla lektioner eller att eleven slutförde en bestämd matteuppgift. De magneter 

som delades ut till eleven sattes sedan fast i ett hörn på klassrumstavlan. På så vis kunde 

fokuseleven på ett tydligt sätt följa resultatet. Magneterna kom sedan att växlas in mot backupper.  

Förutom i två av fallen, respondent 3 och 7, så var klasskamraterna medvetna om att 

fokuseleven deltog i Skol-Komet. Att övriga elever inte var medvetna om det i de två fallen var 

efter önskemål från fokuseleven. För att dölja interventionen av eleven så gav respondent 3 och 7 

ut en förfrågan om deltagande i Skol-Komet till alla klassens föräldrar där ingen av föräldrarna 

svarade nej till att låta sitt barn delta. Respondent 7 kom då att använda sig av en klassomfattande 

teckenekonomi med en separat lista för klassen för att på så sätt inte peka ut sin fokuselev. Även 

Respondent 3 kom att använda sig av klassomfattande Skol-Kometmetod där teckenekonomi 

troligtvis förekom. Fokuseleven för respondent 7 valde själv efter några månader, efter lärarens 

rekommendation, att berätta för klassen om sitt deltagande i Skol-Komet. Att respondent 3 hade 

en fokuselev kom dock aldrig att berättas för några av de andra eleverna i klassen eller deras 

föräldrar. För respondent 4 så blev en konsekvens av klassens medvetenhet av fokuselevens 

deltagande i Skol-Komet att även de ville ha möjlighet till att få belöningar i form av backupper, 

även om detta skulle innebära extrauppgifter för deras del. Konsekvensen blev att även 

respondent 4 kom att börja använda sig av klassomfattande teckenekonomi för på så sätt hantera 

den orättvisa fokuslevens klasskamrater kände. 

Nästan alla lärarna använde sig även regelbundet med utdelning av ett (av Skol-Komet 

utformat) diplom under arbetet med fokuseleven som eleven fick ta med sig hem. Lärarna fick 

även utbildning i att undvika reprimander och försöka ha ett mer positivt förhållningssätt i sitt 

hanterande med elever där beröm skulle ges då eleven uppvisade ett önskvärt beteende, något 

som alla lärarna använde sig av. Ingen av lärarna kom att använda sig av responskostnader vid 

hanterandet av teckenekonomi. Samtidigt var begreppet utsläckning okänt för lärarna, även om 

en del menade att de använt sig av liknande metod.  

Klassomfattande teckenekonomi  

Under denna rubrik förekommer det användande av klassomfattande teckenekonomier som 

lärarna själva valde att använda sig av. De förekomster av att prova på klassomfattande 

teckenekonomier som ingick i utbildningen av Skol-Komet behandlades inte under intervjuerna 

varav de av den anledningen inte heller kommer behandlas under denna rubrik. Som redan 
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tidigare framkommit så kom några av lärarna att använda sig av klassomfattande teckenekonomi i 

kombination med teckenekonomi för en fokuselev. Av intervjuerna framgår det som att endast 

respondent 1 och 6 valde att inte använda sig klassomfattande teckenekonomier under, eller efter, 

utbildningen av Skol-Komet. 

Ärtburken, som tidigare presenterats, kom att användas av respondent 3,5 och 7 som 

klassomfattande teckenekonomi. De mål som klassen skulle uppnå handlade ofta om arbetsro 

som exempelvis räcka upp handen för svara eller att det skulle vara tyst i klassrummet vid 

tystläsning, men även skolprestation som att bli klar med en matte- eller svenskauppgift. Då 

klassen nått en viss nivå på Ärtburken så fick de en backupp. Backuppen var ofta 

aktivitetsförstärkare som: utflykt, spela brännboll, leka lekar, spela sällskapspel, gå till en lekpark, 

disco, dans, titta på film eller roliga timmen. Det kunde även förekomma backupper i form av 

förbrukningsvaror som glass, ”häftigare mellanmål” eller fika, något som stöddes ekonomiskt av 

skolan ifall några kostnader uppstod.  

Flera av lärarna, respondent 2,3,4 och 8 kom även att hantera klassomfattande teckenekonomi 

med hjälp av olika former av poängkort. Respondent 2 hanterade elevers sena ankomst från 

idrottslektionen till klassrummet med att använda sig av ett rutigt papper med klassens elevers 

namn på. För varje gång som en elev kom först tillbaka från idrotten så fick den göra ett märke 

på en ruta bredvid sitt namn. Då alla rutor bredvid sitt namn på pappret var ifyllt så fick eleven 

en backupp i form av aktivitetsförstärkaren att planera en hel dags lektioner.  

Även respondent 3 och 8 använde sig av en form av poängkort med målet att få eleverna att 

komma i tid till lektionerna, men i respondent 8:s fall kunde mål som arbetsro i klassrummet 

förekomma. Skillnaden gentemot respondent 2 låg i att respondent 3 och 8 använde sig av tecken 

i form av stjärnor som sattes upp i klassrummet då eleverna uppnått det satta målet. Då klassen 

nått ett av läraren bestämt antal stjärnor så fick klassen sin backupp. I respondent 3:s falls så 

bestod backuppen i form av aktivitetsförstärkaren att klassen fick se på en film. Även respondent 

8 använde sig av aktivitetsförstärkare som backupper i form av att åka hem och grilla korv hos 

läraren, se på film, gemensam lek, och disco. Men även förbrukningsvaror som glass eller fika 

kunde förekomma som backupper. Vid ekonomiska utgifter så kom skolan även här att stå för 

dem. 

Respondent 4 kom att använda sig av två olika versioner av poängkortet som klassomfattande 

teckenekonomi. Den ena versionen innebar att varje gång en av klassens elever klarat det 

uppsatta målet så fick eleven färglägga en ruta med sin individuella färg på ett rutigt papper. 

Pappret delades av alla elever i klassen, som även hade en varsin färg för ifyllning av rutorna. 

Målet som eleverna skulle uppnå bestod av tio minuters hemläsning där redovisningssystemet 

genomfördes i samarbete med elevernas föräldrar. Det fanns ingen gräns för hur många gånger 

varje enskild elev fick uppnå målet, varav vissa elever kom att färglägga en mycket större del av 

papperet än andra elever då de uppnådde målet fler antal gånger. Då hela papperet var täckt så 

fick hela klassen en förbrukningsvara som backupp, exempelvis fika. Den andra versionen av 
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poängkortet kom att vara i form av ormen där varje elev fick en varsin, dvs. eleverna jobbade 

individuellt med sin egen orm men hade samma mål som skulle nås. Målen bestod ofta i form av 

skolprestation i ämnet svenska, och kunde vara att göra klart två sidor i en arbetsbok. Då ormen 

(ibland förekom användandet av en halsduk med samma principer istället för en orm) var ifylld så 

fick eleverna en backupp i form av leksaker som förvarades i en skattkista i klassrummet. 

Leksakerna kom antingen sponsring eller genom att läraren ”tiggt” från firmor samt elevernas 

föräldrar.  

Användandet av teckenekonomier efter utbildningen 

Efter utbildningsperioden av Skol-Komet så kom alla lärarna att ändra sitt hanterande av 

teckenekonomi i förhållande till hur de använde metoden under utbildningsperioden. En 

majoritet av lärarna kom att plocka sina ”guldkorn” ur Skol-Komet och göra användandet av 

metoden till ”sin egen grej”. Exempelvis valde respondent 7 att ge backupper oftare än under 

utbildningen. Respondent 6 valde dock att helt sluta använda sig av teckenekonomi efter 

utbildningen. En av de förändringar som förekommer bland flera av lärarna (respondent 1,4,5,7 

och 8) efter utbildningen är att vid användandet av teckenekonomier med fokuselev så kom 

backupperna att ges i skolan. Dessutom så kom backupperna att i stor grad tas fram av läraren 

och endast vara av typen aktivitetsförstärkning vid hanterandet av fokuselev. Backupperna bestod 

i att: eleven fick välja skolämne att jobba med, ställa sig först i matkön, datortid, extra rast, sitta 

på lärarens stol, hanterande av klassens tuschpennor, extra musiklektion, spela datorspel, använda 

ipad eller rita i en ritbok. De flesta av lärarna kom även att använda sig av samma tecken efter 

utbildningen som under den. Respondent 8 kom dock att till stor del använda sig av Premacks 

princip istället för tecken vid hanterandet av fokuselev.  

Respondent 2 och 3 kom att använda sig av teckenekonomi med liknande metoder som de 

använde sig av under utbildningen, där backupperna vid hanterande av fokuselev gavs i hemmet. 

Backupperna var ofta aktivitetsförstärkare och kunde innebära att eleven fick hämta sin lillebror 

från dagis eller gå till biblioteket. Vid användandet av teckenekonomi för Respondent 3 

påbörjades detta endast då initiativ för användandet togs av föräldrarna. 

Respondent 3, 4, 5, 7 och 8 kom även att använda sig av teckenekonomi som både 

klassomfattande och för enskild elev. Respondent 1 kom dock att endast använda sig av 

teckenekonomi för enskild elev medan respondent 4 endast kom att använda sig av 

klassomfattande teckenekonomi.  

Registrering av fokuseleven i form av dagbok ingick i Skol-Komet och var något som alla lärare 

använde sig av under utbildningsperioden. Efter utbildningen kom dock en majoritet av lärarna 

att sluta använda sig av denna eller annan form av registrering för fokuseleven. Mest 

förekommande anledning för avslutandet av registrering var tidsbrist. Alla lärarna, även 

respondent 6, kom att fortsätta försöka ha ett mer positivt förhållningssätt gentemot eleverna, 

även om vissa redan uppfattade att de hade ett sådant innan Skol-Komet utbildningen.  
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Sammanfattning 

Alla lärarna använde sig under utbildningsperioden av Roliga listan som alltid togs fram av 

hemmet och ibland med läraren och elevens medverkan. En majoritet av backupperna som 

användes var aktivitetsförstärkare som oftast gick att genomföra samma dag och som oftast var 

kostnadsfria eller var av en mindre utgift. De backupper som ej kunde genomföras samma dag 

kostade oftast mer tecken och var också mer eftertraktade av fokuseleverna. Även backupper i 

form av förbrukningsvaror och handgripliga objekt förekom på roliga listan. De tecken som kom 

att användas vid hanterandet av teckenekonomi med fokuselev var för tre av lärarna i form av 

polletter, en av lärarna i form av magneter och fyra av lärarna i form av stjärnor där några 

använde sig av poängkort i kombination med tecknen. För alla utom två av lärarna så var klassen 

medveten om att fokuseleven deltog i Skol-Komet. 

Nästan alla av lärarna kom att använda sig av någon form av klassomfattande teckenekonomi 

där två av lärarna använde sig av ärtburken, tre av lärarna använde sig av poängkort och en av 

lärarna använde sig av båda metoderna. Backupperna vid hanterandet av klassomfattande 

teckenekonomi var i stor majoritet aktivitetsförstärkare men där även förbrukningsvaror förekom 

som backupper för några av lärarna. En av lärarna använde sig av leksaker som backupp. 

Efter avslutad Skol-Komet utbildning kom de flesta av lärarna vid hanterande av enskilda 

elever att endast använda sig av backupper som gavs i skolan och som var 

aktivitetsförstärkare. Två av lärarna kom dock att fortsätta använda sig av backupper i 

hemmet. Flera av lärarna kom även att använda sig av teckenekonomi för både enskilda 

elever och hela klassen. En av lärarna valde att helt sluta med teckenekonomier efter 

utbildningen. Nästan alla lärarna kom även att sluta registrera användandet av 

teckenekonomi i dagbok eller liknande form. Ingen av lärarna använde sig av 

responskostnader. Slutligen kom alla av lärarna att fortsätta ha med sig det positiva 

bemötandet efter utbildningen. Frågeställning 2: Hur upplevde lärarna att det var att 

arbeta med teckenekonomier?  

Resultatet för frågeställning två är uppdelad i rubriker utefter de teman som togs fram under den 

tematiska analysen. I slutet av följer en kort sammanfattning av det resultat som framkommit.  

 

Utbildningen av Skol-Komet och teckenekonomier. 

En majoritet av lärarna upplevde utbildningen av Skol-Komet och teckenekonomier som en 

positiv och tydlig sådan. Respondent 2 och 3 menar att de genom utbildningen kom att få mer 

redskap att hantera svårhanterliga barn. Samtidigt så var diskussionerna av den etiska aspekten 

vid hanterande av ett belöningssystem bra och viktigt för respondent 3 del. Respondent 7 
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upplevde att hon vid användandet av Skol-Komet kom att få bra handledning med tydliga mål 

och struktur där det hela tiden fanns en tanke att stärka den enskilda individen i dennes beteende 

och motivation. Respondent 1 betonar att hon även tyckte det var tydligt hur man fick igång 

eleven ” säg till mig när du skrivit första meningen, visa mig när du gjort första talet” och enkelt 

att direkt förstärka det önskvärda beteendet efter uppnått resultat. Något som flera respondenter 

instämmer i. För respondent 6 kom utbildningen att erbjuda ett intressant diskussionsforum, 

även om hon tyckte att det ibland kunde bli lite för interna diskussioner mellan vissa lärare. 

Lärarnas Positiva upplevelser vid användandet av teckenekonomi 

Alla respondenter förutom respondent 6 upplevde användandet av teckenekonomier som en 

positiv upplevelse och ett bra redskap att använda sig av vid hanterandet av uppförandeproblem. 

Exempelvis menar respondent 1 att hon som pedagog tyckte att programmet var roligt och gav 

bra instruktioner om hur man bemöter en grupp samt förstärker ett beteende. Respondent 4 

menar att hon innan Skol-Komet hade en negativ bild av yttre motiveringar på elever. Läraren ” 

tyckte att motivationen ska komma inifrån från början sådär” och att ”presentera morötter var 

inte min grej från början”. Hon fortsätter: 

 

”…ska köpa eleverna? Men det var ju inte det, det var ju inte att köpa eleverna för att det var 

inga sådana stora belöningar som de fick. De fick ju prestera väldigt mycket för väldigt lite 

egentligen. Men de fick uppmärksamhet och positiv förstärkning. Skulle se dem, de var jätteglada 

när de fick fylla in en liten sån här trekant på ormen eller ett streck på sin halsduk. Så det blev ju 

en positiv förstärkning på det också då”. 

 

Flera av respondenterna tyckte att det var lättarbetat att använda sig av tecknen och poängkort 

som exempelvis ormen eller polletter. Respondent 1 tycker att Roliga listan och användandet av 

tecknen i form av polletter tydliggjorde metoden för eleven där möjligheten till att snabbt kunna 

få en backupp gjorde att både eleven och läraren tidigt och tydligt kunde se en utveckling.  

Flera av respondenterna menar även att de ej upplevde arbetet med teckenekonomier som 

tidskrävande. Respondent 4 tyckte att det blev lite mer arbete men att ”det betalade sig” vid 

användandet av teckenekonomi för både fokuselev och klassrummet. Flera av respondenterna 

tycker också att avslutandet av teckenekonomier kom naturligt då detta ofta skedde när eleven 

nått den högsta belöningen på roliga listan eller nått slutet/ eller fyllt i den form av poängkort 

som användes (exempelvis ormens huvud). Ibland märkte även läraren på eleven att den kände 

sig färdig med metoden.  

Lärarnas negativa upplevelser vid användandet av teckenekonomi 

Respondent 6 upplevde att användandet av teckenekonomier inte kändes rätt. Hon menar att 

belöningssystem är att något som hon ideologiskt har svårt för och känns moraliskt fel samtidigt 

som hon tyckte att hon besatt bättre alternativa metoder för hantera uppförandeproblem. I 
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efterhand kom respondent 3 att ändra uppfattningen om användandet av teckenekonomier och 

få en liknande syn som respondent 6. Genom vidareutbildning och erfarenhet så menar 

respondent 3 att hon fått nya ”verktyg” eller metoder vid hantering av elever och kände inte 

längre ett behov av att använda sig av teckenekonomier för fokuselev då det känns ”lite för 

krystat på nått sätt”.  

Respondent 8 upplevde att det var svårt att hålla en gränsdragning om när tecknen skulle ges 

då läraren hellre valde att berömma, och dela ut ett tecken, än att fälla en elev. Läraren kände 

även att hon själv ibland missade att hålla koll på fokuseleven, något som skulle kunnat bidra till 

att eleven ej nådde sina mål. Läraren tyckte att eleverna måste få möjlighet att misslyckas utan att 

det skulle ge konsekvensen att tecken uteblev. Detta gällde särskilt vid klassomfattande 

bedömning där det ofta blev att samma person som ej lyckades uppnå det satta målet varav hela 

klassen kunde drabbas. Respondent 1 upplevde att teckenekonomier riskerar att fallera då fler än 

en mentor är med i hanterande av en fokuselev.  

Lärarnas upplevelser av resultatet från användandet av teckenekonomier Positiva resultat 

Förutom respondent 1 upplevde alla andra lärare att användandet av teckenekonomier gav 

positiva resultat med minskning av det oönskade beteendet. För respondent 2 och 7 kom även 

fokuseleverna att bli mer inkluderande i klassen och fick ett mer positivit bemötandet från 

klasskamraterna. Respondent två säger ”men jag menar, skillnaden från att skrika, springa runt 

och kasta och liksom vara våldsam mot kamrater och knappt vilja vara i rummet ibland, till att 

han liksom kunde fungera tyckte jag som vilken annan unge som helst”. Flera av respondenterna 

kom även att få bättre kontakt med fokuseleven och/eller föräldrarna genom användandet av 

teckenekonomi. Om samarbetet med fokuseleven berättar respondent 3 att ”det blev en rolig 

grej”, medan respondent 5 betonar den bättre kontakt och tillit som kom att uppstå mellan 

läraren och fokuseleven samt föräldrarna. Även respondent 6 fick ett bättre samarbete med 

fokuseleven och dennes föräldrar men tror inte att orsaken bakom detta låg i användandet av 

teckenekonomier.  

Respondent 5 och 7 upplevde även ett mer positivt klimat i klassrummet och arbetsro som en 

effekt av användandet av teckenekonomi. Respondent 7 upplevde också att teckenekonomi blev 

en stimulans för en bättre samverkan i klassen genom att eleverna försökte hjälpa och stödja 

varandra för nå målen. Respondent 4 kom även uppleva ett ökat självförtroende och en ökad 

motivation bland eleverna vid klassomfattande teckenekonomi. Om motivation säger läraren 

”många barn var liksom, de läser ju överallt liksom”.  

 Respondent 1 känner inte att hon på något drastiskt sätt ändrade beteende på någon elev eller 

att hon lyckades få en förändring i gruppen, det blev ”inget omvälvande”. Hon menar samtidigt 

att vissa enskilda lektioner kom att bli lugnare, att eleverna blev gladare under arbetet, samt att 

läraren fick en bättre kontakt med eleven vilket förenklade arbetssituationen. Slutligen kom 

respondent 7 att uppleva positiva resultat från elever i högstadiet som när de kom i kontakt med 



    
 

37 
 

teckenekonomi. Där kom aktivitetsförstärkare som spela fotboll, eller läsa högt, för yngre elever 

att fungera som backupper för de äldre eleverna.  

Förändring vid avlägsnandet av teckenekonomier  

Vid avlägsnandet av teckenekonomier så upplevde en majoritet av respondenterna att en mindre 

stagnering av resultatet skedde men att det för majoriteten av eleverna kom att bli en positiv 

utveckling. Respondent 5 menar att under vägen vid användandet av teckenekonomier så 

utvecklas ofta strategier för hantering av eleven där backupperna mest fungerar som ett lockbete. 

”Det är ju för barnen för de ska nappa på det här, och sen som sagt så bygger upp nått under 

tiden och det håller man, ja det kan man ju hålla kvar”. För respondent 8 varierar utfallet vid 

borttagandet av teckenekonomier där en del elever har fortsatt utvecklats positivt medan det 

fungerat mindre bra för andra.  

Lärarnas övriga upplevelser av användandet av teckenekonomier. Samarbete med hemmet och respondenternas syn 

på backupper 

Alla respondenter upplever att föräldrarna bör få en chans till delaktighet vid hantering av 

teckenekonomi för deras elev. De flesta av respondenterna kom även att uppleva att samarbetet 

med föräldrarna fungerade bra. Respondent 8 upplevde dock att samarbetet med föräldrarna inte 

kom att fungera tillfredsställande då hon menar att ” lite olika också hur föräldrarna tar emot det, 

de säger en sak här det låter jätte bra och sen så rycker man på axlarna åt det där hemma”. 

Läraren tror även att de backupp som fanns på roliga listan inte var tillräckligt exklusiva för 

fokuseleven då de kunde förekomma i elevens vardag. 

Även respondent 7 menar att det inte blev någon bra uppföljning från föräldrarna med den 

roliga listan då de ruckade på betinget. Läraren kände det som att föräldrarna ”ej hade orken” 

varav hon, liksom respondent 8 kom att sluta använda sig av att backupp gavs i hemmen 

Bemötande från andra  

En majoritet av respondenterna upplevde att användandet av teckenekonomier mottogs positivt 

av andra elever, föräldrar, kollegor eller rektor. I många fall var det även rektor eller kollegor som 

föreslagit att läraren skulle gå Skol-Komet utbildningen. I en del fall kom även klasskamrater till 

fokuseleven att se effekter samtidigt som de var stödjande i dennes arbete med metoden. 

Respondent 5 bemötte dock hård kritik från en del föräldrar vid hanterandet av teckenekonomier 

medan hon av andra föräldrar fick starkt medhåll för användning av metoden.  

Rekommendera teckenekonomi till andra lärare?  

Nästan alla respondenter som deltog i undersökningen skulle kunna tänka sig att rekommendera 

Skol-Komet till andra lärare. Respondent 6 menar ”alltså bara för jag är negativ eller att det inte 

ingår i min ideologi så kan det ju passa någon annan. Det kan ju passa nått barn”. Respondent 1 

betonar att teckenekonomier ej bör användas/rekommenderas då eleven har för många 
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mentorer, som i högstadiet eller vissa skolors mellanstadier, då detta lätt kan leda till misstag från 

lärarnas sida. Respondent 3 skulle istället rekommendera att läraren skulle försöka lyssna på 

eleven och försöka fokusera på det positiva.  

Respondenternas upplevelser av andra lärares användning av belöningar i skolan 

Några av respondenterna kom att ha negativa upplevelser av andra lärares användning av 

belöningssystem. Respondent 1 upplever att andra lärare ” lyssnar inte på erfarenheten, de gör för 

stora beting” och att ”de måste tag till sig vad folk som har jobbat med det, som har erfarenhet, 

men man tror att man kan som lärare”. Respondent 2, och 6 upplever att det ofta blir inflation då 

andra lärare använder sig av belöningssystem. Respondent 3 berättar ” att jag har sett det på 

skolan hos andra lärare också att det gått inflation. De vet att de ska få den där klassfesten på 

fredag ändå”. Respondent har även erfarit att lärare använt sig av förbrukningsvaror för att få in 

eleverna på sina lektioner. Då läraren varit frånvarande har en effekt av detta blivit att ” ungarna 

blir helt knäppa” och sagt” Va, är inte hon här, så säger de hennes namn, men då får jag ju ingen 

choklad.” Respondent 6 upplever också att elever kan komma att utnyttja ett system där 

backupper används. 

 

Sammanfattning 

En majoritet av lärarna upplevde utbildningen i Skol-Komet som positiv och tydlig där redskap 

att hantera uppförandeproblem tillgängliggjordes. De flesta respondenter tyckte även att 

användandet av tecken eller poängkort var lättarbetat samtidigt som det ej upplevdes vara 

tidskrävande. Avslutandet av användandet med teckenekonomier kom även oftast naturligt för 

flera av respondenterna. Att respondenterna föredrog en annan metod än teckenekonomier samt 

att användandet av belöningar inte känns rätt framkom ligga bakom lärarnas negativa upplevelser 

vid användandet av teckenekonomier. Alla respondenter utom en kom att uppleva positiva 

resultat från användandet av teckenekonomier. Samtidigt upplevde en majoritet av 

respondenterna att vid avlägsnandet av teckenekonomier så kom en mindre stagnering att ske 

men att eleverna oftast gick mot en positiv utveckling. En majoritet av respondenterna kom även 

att ha ett bra samarbete med elevens föräldrar och upplevde att metoden mottogs väl av andra 

elever, lärare, föräldrar och rektor. En majoritet skulle även rekommendera metoden till andra 

lärare, även om en del av respondenterna vitnar om negativa upplevelser då andra lärare använt 

sig av någon form av belöningssystem.  
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Frågeställning 3: I vilken grad använder sig lärarna för närvarande av teckenekonomier 

och vilka faktorer ligger bakom detta? 

En stor del av lärarna använder sig fortfarande av vissa delar och metoder från Skol-Komet. 

Dock är det en mindre del av lärarna som för närvarande använder sig av teckenekonomier. 

Respondent 2 har inte använt sig av ”ormen” på tre år, men ” skulle inte dra sig från använda 

den”. Samtidigt så använder respondent 5 belöningssystem fortfarande för både fokuselev och 

helklass, även om det inte är i samma grad längre. Detta för att respondenten idag har ”mer 

redskap” via utbildning och erfarenhet. Även respondent 8 använder sig fortfarande av 

teckenekonomier för både fokuselev och hela klassen. Dock är det mer vanligt att hon använder 

sig av direktbelöning för fokuselever där en belöning ges direkt efter avslutad uppgift, det vill 

säga Premacks princip.  

Sedan respondent 1, 3, 4, 6 och 7 de deltog i Skol-Komet studien så är dessa ej längre 

klasslärare vilket på naturligt sätt har påverkat deras grad av användandet av teckenekonomier. 

Respondent 6 som idag är skolbibliotekarie kom dock att avsluta användandet av teckenekonomi 

direkt efter utbildningsperioden varav den förändrande yrkesrollen ej påverkade hennes 

användande. Respondent 1 kom att fortsätta med delar ut Skol-Komet i två år efter utbildningen 

innan hon vidareutbildade sig till specialpedagog. Hon använder sig ej längre av teckenekonomier 

men brukar ibland ge ut diplom till elever. Respondent 3 håller för tillfället på att vidareutbilda sig 

till specialpedagog och har därför ej längre samma roll längre. Hon skulle dock, ifall hon 

fortfarande var lärare, kunna stå och argumentera för att använda sig av ett belöningssystem av 

formen att sätta upp stjärnor på tavlan för att eleverna ska komma i tid till en lektion, detta för att 

kunna få arbetsro. Belöningen skulle vid ett sådant användande kunna vara att titta på film, men 

även att använda sig av denna metod utan att det leder till någon belöning förutom stjärnorna på 

tavlan. Respondent 4 jobbar idag som vikarie sedan hon slutat jobba på heltid, men använde sig 

mer eller mindre omfattande av teckenekonomi fram till dess. Även om hon ej har möjlighet att 

längre använda sig av teckenekonomier så skulle hon önska att flera använde sig av metoden då ” 

jag tror vi skulle kunna rädda många själar faktiskt i skolan”. Slutligen så har respondent 7 gått 

tillbaka till att vara förskollärare vilket ligger till grund för att hon ej längre använder sig av 

teckenekonomi. Hon menar dock att hon troligen fortfarande skulle använda sig av 

teckenekonomier ifall hon fortfarande var lärare då hon hade det med sig ”hela vägen” medan 

hon var lärare.  

De lärare som fortfarande använder sig av teckenekonomier svarar alla att arbetsro, tydliga 

effekter och skolprestation är faktorer som påverkar att lärarna fortfarande använder sig av 

teckenekonomier. Vid ett fall är även skolledningen en av faktorerna bakom användandet. 

Dagens faktiska arbetssituation är den vanligaste faktorn bakom varför respondenterna ej längre 

använder sig av teckenekonomi. Flera av respondenterna menar också att de har mer verktyg och 

redskap för hantera eleverna idag varav de därför ej behöver använda metoden, eller inte 
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använder den av samma grad. Att teckenekonomier tar för mycket tid och ideologiska faktorer 

framkom även som en anledning att ej använda sig av teckenekonomi.  
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Diskussion  

Nedan följer en kort resultatsammanfattning och därefter en diskussion om metoden och 

resultatet. Diskussionen avslutas med en konklusion och förslag på fortsatt forskning.  

Resultatsammanfattning 

Studien har genom åtta intervjuer undersökt hur lärare som deltog i Skol-Kometutbildningen 

kom att använda sig av teckenekonomier under och efter utbildningen samt hur dem upplevde 

användandet av denna metod. Studien har också undersökt i vilken grad lärarna använder sig av 

teckenekonomier idag och vilka faktorer som påverkar detta. Lärarna kom att följa de 

instruktioner som gavs under utbildningstiden men kom därefter att anpassa metoden enligt egna 

preferenser förutom i ett fall där läraren valde att sluta använda sig av teckenekonomier helt.  

Nästan alla lärare kom även att sluta med registrering efter utbildningsperioden. Vad för 

belöningar som eleverna kunde få genom teckenekonomin varierade i stor grad mellan lärarna, 

men gemensamt för alla var att det gavs i hemmet vid hanterandet av deras första fokuselev. 

Dessa var ofta saker som eleven skulle göra tillsammans med föräldrarna och inte kostade mycket 

men för en del så gavs dyrare materiella belöningar. För två av lärarna kom belöningar i hemmet 

att fungera sämre än de andra då föräldrarna kom att rucka på betinget. En del av lärarna kom 

därefter att börja med klassomfattande teckenekonomi och i vissa fall direktbelöning i skolan för 

fokuseleven. De flesta av respondenterna upplevde att användandet av Skol-Komet och 

teckenekonomier gav positiva resultat och att eleverna fortsatte påvisa positiv utveckling vid 

borttagande av teckenekonomier. Vissa använder än idag teckenekonomier då de anser att det ger 

arbetsro, effekter och bättre skolprestation för eleven och klassen. Den största anledningen att 

lärarna ej längre använder teckenekonomier är att de ej längre är klasslärare. Två av 

respondenterna ställer sig negativa till användandet av teckenekonomier medan resterande är 

positiva till användandet ifall det behövs. Alla lärare skulle kunna tänka sig rekommendera Skol-

Komet till andra lärare.  

Metoddiskussion 

Här följer en diskussion om metodens urval, procedur och själva datainsamlingen och dess 

bearbetning. 

Urval  

Urvalet av studiens respondenter gjordes utefter ifall de deltog i Skol-Komet studien samt bodde 

inom Stockholmsområdet. Deltagarna behövde inte längre använda sig av teckenekonomi i sin 
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dagliga undervisning eller jobba kvar som lärare. Alla intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats och för respondent 4 på den skola som hon vikarierade på den 

dagen. Studien skulle möjligen ha större validitet ifall fler personer hade intervjuats samt ifall 

dessa fortfarande arbetade som lärare varav sista frågeställningen skulle kunna få större 

tillförlitlighet.  

Procedur 

I studien användes semistrukturerad intervju för att samla in lärarnas utsagor. Intervjuerna 

spelades in och dessutom antecknades vissa delar av intervjusvaren. Intervjuerna genomfördes 

under lugna förhållanden men kom att ibland att behöva pausas då någon kunde komma in i 

rummet eller att lärarens telefon började ringa. Dessa avbrott tros ej ha påverkat procedurens 

validitet. Intervjuernas längd varierade i stor grad och tog mellan femtio till åttio minuter. Då det 

var över tio år sedan lärarna gick Skol-Kometutbildningen så kan tillförligheten av hur lärarna 

minns arbetet med Skol-Komet ifrågasättas. Något som dock styrker lärarnas upplevelser och 

svar är att flera av lärarna hade med sig pärmar eller dokument från utbildningen till intervjun, där 

lärarnas anteckningar om hur de använt Skol-Komet gick att ta del av. Vid de frågor där lärarna 

känner att de ej kunnat ge ett tillförlitligt svar så har detta noterats i resultatet. Innan intervjuerna 

med respondenterna så genomfördes en provintervju.  

Datainsamling och bearbetning 

Som tidigare förklarats så bearbetades det insamlade materialet genom en tematisk analys som 

följde Braun och Clarkes 6-fasiga guide (Braun & Clarke, 2006 s. 86-93). Genom att använda mig 

av en teoretiskt byggd tematisk analys där resultatets olika teman identifierades med ett 

semantiskt tillvägagångsätt så kom det tidigare presenterade resultatet fram. Då den tematiska 

analysen kan användas på olika sätt för att få fram mönster eller teman från det insamlade 

materialet så innebär detta även att den teori och det forskningssätt som forskaren går in med till 

stor del kommer att avgöra vad för resultat som ett arbete får fram. Vid användandet av en annan 

teori så hade andra mönster eller teman varit av intresse att finna och på så sätt skulle 

slutresultatet uppvisa ett annorlunda resultat. Samtidigt skulle även användandet av en 

annorlunda tematisk analys, som en induktiv tematisk analys med latenta teman, även inneburit 

en annan syn på materialet. Slutligen så färgas även all forskningen av den subjektiva synen.  

Resultatdiskussion  

Här diskuteras det resultat som framkomit utefter den tidigare forskningen och arbetets 

teoretiska metod. 
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Frågeställning 1: Hur använde lärarna teckenekonomier under och efter utbildningen i 

Skol-Komet? 

Som resultatet påvisat så kom alla respondenter att ändra sitt användande av teckenekonomier 

efter utbildningen i förhållanden till hur den användes då de följde direktiven. Att lärarna valde 

att plocka ”guldkornen” och göra metoden till sin egen ska nog inte ses med större förvåning. 

Diskuterbart är dock de möjliga konsekvenser som skulle kunna vara en följd av detta.  

Att flera av respondenterna kom att sluta använda sig av registrering i form av dagbok eller 

liknande form bör uppmärksammas då Ghezzi poängterar vikten av att en sådan görs för att på 

sätt försäkra att teckenekonomin fungerar korrekt och effektivt för att få fram önskvärt beteende 

(Ghezzi, 2009, s. 667). Ghezzi menar även att den planering som behövs vid användandet av 

teckenekonomier är väldigt tidskrävande och därför avstår många att använda sig av metoden 

(Ghezzi, 2009, s. 664). Att majoriteten av respondenterna fortsatte använda sig av 

teckenekonomier, trots tidsbrist vid registrering, skulle möjligen kunna tolkas motsägande. Att 

tidsbrist låg bakom avslutande av registrering från flera av respondenterna skulle möjligen även 

kunna kopplas till att många av dem kom att börja använda sig av klassomfattande 

teckenekonomi, något som ofta tar mindre tid.  

Att en majoritet av lärarna kom att ändra hanterandet av backupper till att tas fram av läraren 

och ges i skolan kan möjligen tolkas som en styrka i användandet av teckenekonomier. Av 

intresse i resultatet är även att de backupper som kom att användas, både i hemmet men 

framförallt i skolan, var aktivitetsförstärkare där en majoritet var kostnadsfria. I likhet med Swain 

och McLaughlins forskning så påvisar detta att användandet av teckenekonomier inte behöver 

innebära dyra backupper (Swain & McLaughlin, 1998). Miltenberger menar att beröm ska ges vid 

utdelning av tecken efter önskvärt beteende och även vid önskvärt beteende efter avslutandet av 

teckenekonomi för att på så sätt fungera som en fortsatt förstärkare (Miltenberger, 2003, s. 479). 

I jämförelse med dessa direktiv så kan det tolkas som lärarna, medvetet eller omedvetet, 

instämmer med denna teoretiska hållning då alla lärarna kom att fortsätta använda sig av det 

positiva bemötande som lärdes ut under utbildningen. 

Slutligen så förekom i väldigt liten grad användandet av de teckenekonomiska eller 

behavioristiska begreppen (som förstärkare, utsläckning, bestraffning eller tecken) under 

intervjun. En möjlig anledning kan vara att dessa ej behandlades under Skol-Kometutbildningen. 

En annan är att lärarna ej är införstådda i den behavioristiska teorin och teckenekonomins 

komplexitet. En större inblick och förståelse bland respondenterna skulle möjligen innebära ett 

annorlunda användandet av teckenekonomier 

Frågeställning 2: Hur upplevde lärarna att det var att arbeta med teckenekonomier?  

De flesta lärare kom att uppleva att användandet av teckenekonomi gav ett positivt resultat. En 

av bidragande orsakerna för detta kan ha varit omfattningen av den utbildning som lärarna fick gå 
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under Skol-Komet. I en jämförelse med O’Learys och Beckers studie (1967) och den senare 

O’Learys et al. (1969) så kan de positiva resultaten ses i likhet med de resultat som framkom i den 

tidigare studien där läraren hade gått på seminarier gentemot den senare där detta hade uteblivit. 

En annan liknelse är att i den senare studien så tros en av anledningarna till det minskade 

resultatet ha varit att elevernas belöningar ej var tillräckligt exklusiva, något som kan jämföras 

med respondent 8:s första fokuselev där hemmets belöningar var sådant som eleven fick 

vanligtvis och därför ej tillräcklig exklusiva. Lärarna kom även, då det ingick i Skol-Komet 

utbildningen, att använda sig oftare av mer positiva kommentarer samtidigt som de minskade 

användandet av negativa i likhet med Filcheck et al (2004). Samtidigt så upplevde flera lärare att 

användandet av teckenekonomier gav en mer positivt klassrumsmiljö samt att elevernas olämpliga 

beteende minskade, något som även framkom i Filcheck et al studie. Flera lärare menar även att 

eleverna presterade bättre under arbetet med teckenekonomier, ett resultat som även i Truchlika 

et al (1998) fick fram. De flesta lärarna och dess elever, i likhet med Mottram et al (2002, 2012) 

studie, kom även att tycka positivt om införandet av teckenekonomi i klassrummet samtidigt som 

de upplevde att en del elever blev lättare att hantera. Många av lärarna kom även att använda sig 

av klassomfattande metoder, något som kom att spara tid men ändå upplevdes få fram positiva 

resultat. Detsamma kom Reitmans et al (2004) fram till i sin studie. 

Erbjudandet av kostnadsfria belöningar som extra rast, spela brädspel eller sitta vid datorn 

framkom även för respondenterna, i överenstämmelse med resultatet från Swains och T.F. 

McLaughlins (1998), att ha en positiv effekt på eleverna. För respondent 7 så påvisades även att 

detta kom att fungera på äldre elever i högstadiet, något som stöder Nelsons studie om 

teckenekonomins effekt på äldre elever (2010). De flesta lärarna upplevde också att eleverna kom 

att fortsätta prestera positivt efter borttagandet av belöningar, även om de flesta elever stagnerade 

lite från det maximalbeteende eller resultatet som de tidigare uppnått under användandet av 

teckenekonomi. Samma resultat kom även fram i studien från Sears och Pai (2012). De 

föregående resultaten går även emot den kritik som Alfie Kohn (1993) och Philip S. Hall (2009) 

riktat angående att det positiva beteende försvinner vid borttagandet av den positiva förstärkaren.  

Däremot så har Respondent 6 negativa upplevelser av andra lärares användande av 

teckenekonomins och dess effekter något som styrker Halls kritik. Att eleverna behövt choklad 

eller bullar för komma in i klassrummet är överstämmande med Halls påstående att eleverna kan 

få en ovilja att skärpa sig ifall de inte får något i utbyte. Slutligen så är det lärarnas uppfattning 

som till stora delar kommit fram, och som enligt Reitmans et al (2004) inte alltid stämmer 

överens med det resultat som en objektiv observation skulle visa. 

Frågeställning 3: I vilken grad använder sig lärarna för närvarande av teckenekonomier 

och vilka faktorer ligger bakom detta? 

Som redovisats i resultatet så använde sig endast ett fåtal av lärarna sig av teckenekonomi då 

studien genomfördes. För fem av lärarna så är den huvudsakliga anledningen till att det inte 
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längre använder sig av teckenekonomi att de ej längre jobbar som klasslärare, eller endast arbetar 

deltid. Av de tre som fortfarande är lärare så använder sig två av lärarna fortfarande av 

teckenekonomi samtidigt som den tredje, respondent 2, skulle kunna tänka sig att använda sig av 

metoden ifall det behövs. En möjlig anledning till att respondent 2 inte använder sig av 

teckenekonomi kan vara att hon för närvarande ej är i behov av den negativa förstärkning som 

användandet av teckenekonomi möjligen kan innebära för läraren. Att inga enskilda elever i 

någon högre grad stör undervisningen eller utmanar läraren, något som kan uppfattas som 

obehagligt, innebär samtidigt att det inte finns något behov för användande av teckenekonomi. 

Möjligtvis kan man uttrycka det som att läraren för närvarande inte drivs av någon negativ 

förstärkning av att använda sig av teckenekonomier då tidigare beteenden som låg till grund för 

den negativa förstärkningen är utsläckta (Kazdin, 2001, s. 244; Skinner, 1974, s. 58).  

Samtidigt så kan en möjlig anledning till att de två resterande lärarna fortfarande använder sig 

av teckenekonomier vara att det systematiska arbetet med förstärkning av prosociala beteenden i 

klassrummet generellt sätt minskar uppförandeproblem. På så sätt blir det fortsatta användandet 

av teckenekonomier, som leder till att obehag hålls borta i form av uppförandeproblem eller 

utmaning, en negativ förstärkning för lärarna (Rusch et al. 1988). Vid borttagandet av 

teckenekonomier så skulle denna situation hotas, vilket gör att användandet av teckenekonomier 

fortlöper. Båda lärarna som fortfarande använder sig av teckenekonomi svarar också att arbetsro 

är en av anledningarna till att de idag använder sig av teckenekonomier, något som skulle kunna 

hotas vid ett eventuellt avslutande av metoden och därav leda till obehag för läraren.  

Förutom arbetsro så är även skolprestation och de positiva effekter två av faktorerna för att 

lärarna fortfarande använder sig av teckenekonomi. Av de lärare som ej kan använda sig av 

teckenekonomier av praktiska anledningar men som är positivt inställda till metoden så framgår 

det att dessa faktorer var en anledning till deras användande av teckenekonomier tidigare år. En 

möjlig slutsats är att bland de lärare som är positiva till användandet av teckenekonomier så 

framkommer effekter, arbetsro och bättre resultat vara förekommande då de använt det.  

Samtidigt så framkommer det från respondent 3 och 6 att de idag, trots att de inte längre är 

lärare, ej skulle jobba med teckenekonomi för att skapa yttre motivation vid hanterandet av 

uppförandeproblem. För båda lärarna framkommer ideologi och fler redskap, för ena läraren 

genom vidareutbildning, vara centrala för deras avståndstagande till att använda sig av 

teckenekonomi. Det är svårt att spekulera vad för vidareutbildning som gåtts eller vilka redskapen 

är men en möjlig anledning till avståndstagandet är att dessa bygger på en annan teoretisk grund 

än den behavioristiska som teckenekonomin baseras på. I ett sådant fall så kan skillnaden, 

gentemot de andra respondenterna, i den teoretiska synen på lärande förklara respondent 3 och 6 

syn på teckenekonomi. Oavsett så går deras synsätt i linje med Ghezzi som menar att om 

situationen, som uppförandeproblem, går att lösa på annat inte lika komplicerat sätt så är detta att 

föredra framför användandet av teckenekonomier (Ghezzi, 2009, s. 664).  
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Konklusion 

Resultatet från denna studie tyder på att teckenekonomi kan vara en fungerande metod för 

läraren att använda sig av vid hanterandet av uppförandeproblem. Detta kan ses som ett 

stärkande till tidigare forskning om de positiva effekter som användningen av teckenekonomi kan 

innebära. Samtidigt tyder resultatet på att i många fall så är användandet av teckenekonomier en 

positiv upplevelse vars användande kom att få positiv respons av elever, föräldrar och andra 

lärare. Resultatet tyder även på att användandet av teckenekonomier är anpassningsbart och att 

metoden går att använda som både klassomfattande och/eller för enskild elev. Samtidigt tyder 

resultatet på att de backupper som användas vid hanterandet av teckenekonomier inte behöver 

vara dyra då den vanligaste formen av backupper var aktivitetsförstärkare. Respondenterna som 

deltog i studien arbetar inte i någon större utsträckning med teckenekonomier idag då de i många 

fall ej längre är verksamma klasslärare, men håller till stor del sig positiva till användandet av 

teckenekonomier.  

 

Fortsatt forskning 

Intressant fortsatt forskning vore en större uppföljning med fler lärare om deras upplevelse av 

användandet av teckenekonomi och hur denna kom att se ut med både kvantitativa och 

kvalitativa inslag. Samtidigt vore en fördjupning i hur elever eller föräldrar upplever deltagandet i 

en teckenekonomi en intressant infallsvinkel. Även elevers upplevelse av teckenekonomi som har 

hanterats av flera lärare inom samma, eller andra, skolor skulle innebära en tänkvärd ingång i 

elevens upplevelse av hur teckenekonomier hanteras. 
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Bilagor. 

Bilaga 1.Exempel på poängkort vid användandet av teckenekonomier vid hanterandet grundskoleelever.  
Från Alberto & Troutman (Alberto & Troutman, 2012, s. 227) 
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Bilaga 2. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna.  

 
FörTema 1: Allmänna bakgrundsfrågor och syn på läraryrket: 

 Tidigare yrkes- och utbildningserfarenheter utöver lärarutbildningen  
 Varför blev du lärare och till denna årskull (grundskola, lågstadiet etc) ? 

 Hur har du trivts och hur trivs du nu med arbetet som lärare? 

 Frågeställning 1: Hur använde lärarna teckenekonomier under och efter utbildningen i Skol-Komet? 

Tema 1: Använde du teckenekonomi på något enskilt barn? 

Använde du teckenekonomi på hela klassen? 

Varför kom du att börja med teckenekonomier? 

 Hur genomfördes interventionen av skolkomet (introduktion och implementering)? 

 Kände övriga elever i klassen till att en elev hade en tecken ekonomi? 

 Hur reagerade övriga klasskamrater? 

 Hur såg ditt användande av teckenekonomi ut? 

Vad för slags belöningar erbjöds det? 

 Hur stöddes (ekonomiskt eller tidsmässigt) belöningar 
 Fick barnet belöning i hemmet eller i skolan? 

 Beskriv hur belöningen delades ut (tid, intervall) 
Frågeställning 2 : Hur upplevde lärarna att det var att arbeta med teckenekonomier?  

 Tema 2: Hur upplevde du att det vara att arbeta med teckenekonomier?  
 Hur hårt höll du dig till angivna reglerna vid utdelning av förstärkningar (alternativt 

bestraffning).  
 Skulle du själv rekommendera teckenekonomier som en metod till andra lärare? Varför? 

 Använde du dig, samtidigt med teckenekonomin, av utsläckning? 

 Hur mottogs användandet av teckenekonomier av  
 Eleverna 

 Föräldrar 
 Lärarkollegor 

 Rektor  
Tema 3: Vilka effekter anser du att användandet av teckenekonomi gav?  

 Var det några andra (lärare, elever, föräldrar) som såg några effekter av 
teckenekonomin? 

 Hur fungerade teckenekonomin under de lektioner då du inte hade eleven (slöjd, idrott)? 

 Kom effekterna att förändras med tiden ? 

 Märktes någon skillnad i beteende vid minskningen av utfasning av belöningar 
eller bortagandet av teckenekonomier? 

 Hur registrerades skillnaderna (diagram, anteckningar eller muntligt ?) 
Frågeställning 3 I vilken grad använder sig lärarna för närvarande av teckenekonomier ? 

 I vilken utsträckning använder du dig av teckenekonomier? 

 Hur länge använde du dig av teckenekonomier? 

 Enskilt eller i grupp (klass)? 

 Modifierat eller helt enligt Komet-manualen? 

 Om, modifierat - varför och med vilket resultat?  
Frågeställning 4: Vilka faktorer påverkar ifall lärarna fortfarande använder sig av teckenekonomier? 

Om de INTE använder: Skolledning, lärarkollegor, föräldrar, enskilda elever, klassen, stigmatisering, hot 
mot den inre motivationen, tar för mycket tid, fungerar inte, brist på kontextuell anpassning (Amerika) 
Om de använder: effekter, arbetsro, skolprestation, krav från föräldrar, skolledning, 
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Bilaga 3. En version av ormen som användes vid Skol-Komet. Från Arbetarbladet.  
http://arbetarbladet.se/merlasning/smastora/1.3190166-mindre-tjat-och-brak-efter-
foraldrakursen Hämtad: 2014-04-25. 
 

 


