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Syftet med studien var att få en ökad förståelse och insyn i vad kognitiv 
beteendeterapi- KBT är, och ta reda på om den stökiga skolmiljön som ofta 
förekommer, kan förbättras med hjälp av KBT. Våra forskningsfrågor behandlar: Vad 
är kognitiv beteendeterapi? Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att 
arbeta med KBT vid en skola? När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan 
använder sig av KBT? Hur använder pedagogerna KBT i skolan. Studien har 
genomförts genom bearbetning av relevant litteratur. En kvalitativ intervjuserie med 
olika pedagoger har genomförts och bearbetats. Resultatet av litteraturgenomgången 
och intervjuerna visade att KBT är en behandlingsmetod som har visat bra resultat 
för barn i behov av särskilt stöd i skolan. Dessa elever har visat en förbättring, som 
gör att de fungerar bättre i klassrummet. Kommunen använder KBT i skolorna 
genom att arbeta med skolgrupper som kommer att bestå av två KBT utbildade 
pedagoger på varje skola. Skolgruppens uppgift blir att tidigt och i förebyggande 
syfte, stötta och hjälpa i elevens sociala och känslomässiga utveckling. KBT 
pedagogerna har genomgått en viss utbildning i att arbeta med KBT. Det kan vara 
lämpligt att använda KBT i klasser där det finns störande och svaga elever.      
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1. Inledning 
 

Dagens skolmiljö består av ett flertal barn som har svårt att fungera i både grupp och 
klassrumsituationen. De här barnen anses som stökiga och störande moment vilket 
påverkar undervisningen i sin helhet. Denna grupp av elever är i behov av extra 
resurser för att få samma möjlighet som övriga elever att fungera i rådande skolmiljö. 
Den i denna studie aktuella kommunen har valt att inleda ett arbete utifrån kognitiv 
beteende terapi (KBT) för att kunna hjälpa den här gruppen av barn på ett bättre sätt 
än de gör i dag.  
 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) poängterar att läraren ska genomföra sin 
undervisning så att den är anpassad till varje enskild elevs behov, villkor, 
erfarenheter och tänkande. Arbetet organiseras så att eleven utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. Samtidigt ska eleven inspireras att använda sina egna behov, och 
läraren ska ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Genom att använda 
behandlingsmetoden KBT i skolorna ämnar kommunen arbeta i enlighet med 
läroplanernas riktlinjer. KBT är en typ av psykoterapi. Begreppet KBT kommer ifrån 
att man vill lägga tonvikten på samspelet mellan omgivningen och individen, att det 
sker här och nu. 
 
När vi har varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi reflekterat 
över hur krävande det varit för lärarna att hantera klassrumssituationen då oroliga 
barn ofta stört undervisningen. Därför är vi intresserade av att ta reda på vad kognitiv 
beteendeterapi är och vad arbetsmodellen kognitiv beteendeterapi kan tillföra den 
här gruppen av barn. 
 

1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse och insyn i vad KBT är och att ta reda 
på om den stökiga skolmiljön som ofta förekommer kan förbättras med hjälp av KBT. 
 

1.2 Frågeställning 
 

1.2.1 Vad är kognitiv beteendeterapi? 
 

1.2.2 Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta med KBT vid en  
skola? 
 
1.2.3.  När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan använder sig av KBT? 
 
1.2.4. Hur tillämpar pedagogerna KBT i skolan? 
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2. Bakgrund 
 

Anledningen till att kommunen beslutade sig för att starta projektet KBT var efter det 
att rektorsgruppen hade haft ett möte hösten 2006. Då kom rektorsgruppen fram till 
att arbetssättet de hade haft för barn i behov av särskilt stöd inte hade varit bra på 
sikt. När de undersökte vad som hänt med elever i behov av särskilt stöd efter att 
eleverna slutat grundskolan, upptäckte de att det inte hade gått bra för de flesta av 
dessa elever. Rektorerna ansåg också att personalen som hade varit assistenter till 
eleverna med särskilda behov saknade kunskapen att ta hand om dem. Det var då 
rektorsgruppen insåg att man måste göra något åt problemet. Rektorsgruppen 
bestämde sig då för att börja arbeta med KBT i kommunens skolor 
 
På många skolor blev de svaga och stökiga eleverna flyttade från sina klasser till 
mindre grupper där elever fick sin undervisning. Många av dessa elever klarade 
sedan inte gymnasiet.  
 
Kommunen har startat detta projekt hösten 2007, och anställt speciella 
KBTpedagoger som ska arbeta på skolorna med projektet. De anställda 
KBTpedagogerna har fått en utbildning inom KBT. Alla lärare har också fått en 
introduktion i detta, med bland annat studiebesök i Uppsala och besök från en annan 
skola i Avesta som har arbetat med detta i några år. Projektet i den i studien 
undersökta kommunen kommer att se ut ungefär som den i Avesta som kallas 
Avestamodellen. Det som kommer att skilja kommunerna åt är att den i studien 
undersökta kommunen kommer inte att ha lika stor tillgång till BUP- barn och 
ungdomspsykiatrin, individ och familjeomsorgen, kuratorer och psykologer. 
Kommunen kommer att göra det till sin egen modell utefter hur det ser ut på 
kommunens skolor, men arbetssättet kommer i princip se likadant ut. 
 
Tanken är att det ska vara två pedagoger på varje skola som ska arbeta med detta 
projekt, pedagogerna ska handleda lärare och hjälpa elever som behöver stöd av olika 
skäl. Det är viktigt att alla på skolan följer detta arbetssätt och man ska även ha ett 
samarbete med kuratorer, psykologer, BUP- barn och ungdomspsykiatrin, och 
individ och familjeomsorgen i kommunen, och att ha ett bra samarbete med 
föräldrarna. Specialpedagogerna kommer att finnas kvar på skolorna för att hjälpa 
barn med läs och skrivsvårigheter. 

3. Litteraturgen0mgång 
 

Litteraturgenomgången är upplagd så att information ges om vad KBT är och hur den 
används och vilken grupp av individer den vänder sig till. Genomgången är relativt 
omfattande för att vår undersökning om kognitiv beteendeterapi i skolan kräver en 
utförlig beskrivning om vad KBT är och hur den används. Vilken grupp av individer 
den vänder sig till, och vad den visar för resultat på barn i behov av särskilt stöd och 
barn med beteendestörningar. Den beskriver också vad en beteendestörning är.  
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Litteraturen som är insamlad på bibliotek och via internet är till stor del 
erfarenhetsbaserad. Forskning om KBT i skolan har varit svår att hitta. Vi hittade 
endast några få vetenskapliga rapporter som är relevanta för undersökningen. Även 
litteratur och rapporter som är mer kritisk till om KBT är en bra metod var svårt att 
få tag i. 

 3.1 Vad är kognitiv beteendeterapi 
 

På hemsidan (www.kbt.nu) skrivs allmänt om att KBT är en typ av psykoterapi. Den 
grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, 
kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet KBT kommer ifrån att man vill 
lägga tonvikten på samspelet mellan omgivningen och individen, att det sker här och 
nu. Ordet ”beteende” i KBT har inte samma betydelse som i det vardagliga språket. 
Beteende menas i denna bemärkelse olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och 
uppfattningar av händelser och vissa specifika handlingar som gör att personen själv 
och omgivningen påverkas. Psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram 
omkring detta synsätt i de olika områdena har visat sig vara mycket effektiva i 
behandling av psykiska problem. De som arbetar med KBT gör alltid först en 
beteendeanalys, för att se samspelet mellan personen och omgivningen. En 
beteendeanalys utgår alltid ifrån varje individ, analysen är högt individualiserad. KBT 
används både i grupp och vid individuell behandling.  

 
Enligt Lundh (2006) är kognitiv beteendeterapi en ganska ny form av psykoterapi. 
KBT som teori och metod genomgår ständig utveckling, som ett resultat av de nya 
forskningsrön som kommer. En av de största styrkorna med KBT är att dess former 
och dess innehåll inte en gång för alla är bestämda av någon stor tänkare, vars dess 
teorier begränsar möjligheterna till fortsatt utveckling. Lundh menar att den främsta 
auktoriteten som kommit fram inom KBT är vad som kommer fram av den empiriska 
forskningen på området. Lundh som är professor i klinisk psykologi vid Lunds 
universitet anser att Kåver ger en utomordentlig översikt över de olika 
utvecklingsfaser som KBT hittills gått igenom, och fortfarande går igenom.  

 
 

Kåver (2006) anser att KBT är konsten att hålla sig undersökande till frågan om vad 
som fungerar för patienten för att nå upp till hans mål. Att inom det givna teoretiska 
synsätten, utan att vara dömande och ha förutfattade meningar hjälpa patienten till 
nya insikter, nyinlärning och förbättrande erfarenheter. Ett av de viktigaste målen 
med denna terapiform är att genom språket, tankarna och beteendet lära patienten 
att båda reglera och stå ut med sina känslor. Detta är en förutsättning för att 
patienten ska kunna göra något på ett bra sätt och det ökar förutsättningarna för att 
patienten ska uppleva kärlek, respekt, gemenskap och att kunna känna gemenskapen 
med tillvaron. Enligt Kåver är KBT baserat på ett vetenskapligt synsätt, tekniker och 
metoder prövas i jämförande och kontrollerade studier. Behandlingarna är oftast 
kortvariga, men det beror på problemets karaktär. KBT är ett samarbete mellan 
patient och terapeut, patienten måste även arbeta med terapin hemma på fritiden. 
Behandlingsarbetet baseras på beteendeanalys. Det ska vara tydliga och konkreta 
behandlingsmål för patienterna. Arbetet utvärderas efter behandlingen, patient och 
terapeut jämför resultatet med målsättningen. KBT kan användas både i grupp och 
individuellt.  
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 3.1.1 Grunden till KBT 
 
Enligt Palmkron - Ragnar (2006) utgår KBT från att människan kan påverka och göra 
sitt liv annorlunda när det behövs. Behandlingsmetoden grundar sig i humanismen 
och är effektiv, utformad och insikts befrämjande. Lundgren och Lökholm (2006) 
anser att i den humanistiska skolan är individen självförverkligande och vill se till 
sina behov och minska påfrestningarna. Det viktigaste är att individen mår bra. 
Ibland kan det bemödandet åsidosättas för att individen blir inlåst i ett mönster av 
beteenden som motarbetar den strävan Det går inte att hjälpa andra personer via att 
försöka få fram det som inte fungerar som det ska. Det måste istället ges plats åt det 
som fungerar bra så att det blir ännu bättre. Varje individ vet bäst vad som är bra för 
den egnes liv. Den som ska hjälpa en person som behöver hjälp ska försöka se vad 
den behövande individen har inom sig. Det gäller att få den behövande personen att 
tro på sig själv och våga ta tag i sitt problem. 
 
3.1.2 Vad är beteende? 
 
Wadström (2004) anser att beteende är alla de företeelser och processer som har sin 
grund i individen. Det finns tre typer av beteende. De motoriska som är de yttre och 
oftast kan ses av andra. Tankar eller kognitiva beteenden som inte syns. Dessa tillhör 
de viljestyrda beteendena som individen kan styra till att börja och sluta när den vill. 
Det finns de beteenden som inte är viljestyrda och kallas autonoma och hela tiden 
pågår i kroppen för att den ska kunna fungera som t.ex. svettningar och 
hjärtklappning. Människan har en anpassningsförmåga som ingen annan varelse har 
anser Wadström. Han menar att människans inlärningsförmåga är förklaringen till 
att hon kan lära sig beteenden och anpassa sig till förhållanden och miljöer som är 
främmande för henne. 
 
Enligt Webster – Stratton (2004) är det normalt med beteendeproblem hos barn. Om 
de bemöts på rätt sätt blir det inga svårigheter. Går det inte att få beteendet att 
försvinna är det ändå bra att prova olika sätt att hantera problemet. Det tar tid att 
arbeta bort ett beteendeproblem och går steg för steg framåt. Det händer att barnet 
tar några steg bakåt efter att ha gjort stora framsteg. Pedagogen måste ha tålamod 
med barnet. Webster – Stratton menar att det är viktigt att ta hänsyn till barnets 
personlighet med medfödda beteendemönster, aktivitetsnivå, humör, energi, 
anpassningsförmåga och tålamod. Det finns mellan 10 och 20 procent av normala 
barn som anses som oroliga och stökiga. Det är barn som är besvärliga för att de är 
överaktiva och har problem att koncentrera sig. Webster – Stratton anser att det 
beteendet inte har med barnets intelligens att göra. Det beror på en ojämn 
neurologisk utveckling. Det går inte att göra aktiva och energiska barn stillsamma och 
lugna. Barnets beteende är inte överlagt och planerat, de bara är som de är. Den 
vuxne kan hjälpa barnet med att hantera sitt beteende på ett mindre störande och 
bättre sätt. 
 
Evenshaug & Hallen (2001) visar att flera studier har kommit fram till att elever som 
är socialt utanför eller avvisade många gånger får psykiska problem. Elever som är 
uppskattade och har en bra relation till klassen visar ofta bättre resultat i skolarbetet.  
Fast dessa undersökningar finns har studier visat att många lärare ändå har dålig 
kunskap om hur de sociala förhållandena mellan eleverna påverkar deras lärande. 
Studien visar också att lärarna inte tar allvarligt på svårigheterna som uppstår då 
barnen blir accepterade i den sociala gemenskapen.  
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Evenshaug & Hallen (2001) anser att stor betydelse för barnens utveckling i sitt 
lärande har deras självbild. Barnen får en grund för sin självuppfattning tidigare i 
livet, innan de börjar skolan. De har med sig kunskaper och lärdomar och 
grundvärderingar ifrån sin familj. Deras grund kommer att påverka lärandet och dess 
utveckling. Enligt Evenshaug & Hallen syns det bra hos barn som har svårt med 
skolarbetet att deras situation påverkas av självkänslan och bilden de har av sig 
själva. Det är ofta elever som kan bättre men inte visar det. Jämfört med andra barn 
med lika begåvningsnivå har de här barnen som inte åstadkommer lika bra en sämre 
syn på sig själva som gör att de tror att de inte kan bättre. De blir hämmade i sitt 
lärande och i sin utveckling.  
 
Furman (2004) menar att ska läraren kunna förbättra ett barns beteende i samarbete 
med barnet och föräldrarna måste de samtala om vad som ska läras in istället för att 
lägga tyngden på problemet. Bekymret blir då istället färdigheter som eleven inte har 
eller ska utvecklas för att bli av med en svårighet. Det gäller att komma fram till 
vilken färdighet som behövs för att bli av med problemet. Det handlar om att barnet 
ska lära sig vad som är rätt.  
 
3.1.3 Beteendeanalys 
 

Wadström (2004) anser att en beteendeanalys görs i tre steg. Först måste man 
bestämma problemet som ett beteende eller som en reaktion. Steg två och tre handlar 
om att hitta vad som startar beteendet och vilka förstärkningar det har. I det första 
steget som bildar själva beteendeanalysen söker vi alla viktiga situationsfaktorer och 
även bestämda stimuli som gör att beteendet uppstår. Pedagoger söker också alla 
förstärkande konsekvenser som gör att det är värt att använda beteendet.  
 
Beteendet är alltid den utgångs punkt man har för varje beteendeanalys. Wadström 
(2004) menar att steg ett i analysen är att ange hur beteendet ser ut. Det är viktigt att 
göra beskrivningarna av beteendet enkla för att en utomstående ska kunna föreställa 
sig hur problemet ser ut. När man ska beskriva ett beteende måste man formulera det 
som ett beteende eller en reaktion. Man ska inte blanda in värderande synpunkter, 
som att tillexempel säga att personen är elak. Det är bättre att säga att personen slår 
sina kamrater eller dra flickorna i håret. Annars blandar man in värderingar från 
början. Det är viktigt att inte blanda in förutfattade meningar eller egna tolkningar, 
använd aldrig ord som missköter sig, hämnas, slarvig, avreagerar sig med flera. Det 
är bättre att beskriva problemet med ord som exempelvis: pojken skolkar från skolan, 
flickan svarar emot läraren eller pojken slår alla i klassen.  
 
Wadström (2004) anser att steg två i analysen beror problemet på inlärnings brist 
eller på motivation. Motivationsproblem åtgärdas genom att öka eller minska 
motivationen. Har man färdighetsbrister åtgärdas det med inlärning. Alla 
beteendeproblem har den ena eller andra grunden, det är viktigt att i samband med 
analysen försöka klara ut den frågan eftersom behandlingen blir olika. Wadström tar 
upp exempel på det. Om ett barn knuffar de andra barnen på dagis när de leker, 
verkar det som om han också vill vara med och leka. Men flera av barnen har blivit 
ledsna och därför har detta blivit ett problem. Frågan är om han knuffas för att han 
inte vet hur man tar kontakt, alltså saknar förmågor att ta kontakt på annat vis, eller 
om han kan men har fått förstärkning på när han knuffas. Har han större chans att få 
vara med när han knuffas? Om ett av barnen blir ledset och springer därifrån, kan 
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pojken snabbt ta dennes plats. Om det i detta fall handlar om att pojken inte vet hur 
man tar kontakt måste pedagoger möta problemet med inlärning av saknade 
beteenden, men om det handlar om att han får förstärkning och vinner på att han 
knuffas, måste åtgärderna inriktas på det. Man bör arbeta bort förstärkningarna, så 
att han inte vinner på att knuffas. Om ett barn har ett dåligt bordskick, slafsar och 
ligger över bordet när det äter och rapar med mera. Om det är på det viset att detta 
barn kan äta på ett bra sätt men inte vill, då är detta beteende beroende på 
motivationen. Men om det är på det viset att barnet inte vet hur man ska äta 
ordentligt för att ingen har talat om detta för barnet, då är det inte brist på 
motivationen utan på kunskap och färdighet. Ett beteendeproblem kan se likadana ut 
i två olika fall, då kan det i det ena fallet vara brister i kunskap och färdigheter och i 
det andra fallet bero på motivationen. 
 
Steg tre, att gå vidare i beteendeanalysen. Efter det att man har konstaterat vad 
problemet beror på, antingen motivationen eller bristande inlärning då är det dags 
att fullfölja beteendeanalysen. För att kunna göra en komplett beteendeanalys måste 
man hitta de viktiga situationsfaktorerna som gör att personen väljer beteendet just 
då. Sedan måste man hitta alla viktiga funktioner, förstärkningar det som gör 
beteendet värdefullt för personen.  
 
Det bästa är att börja med det som känns uppenbart och självklart. 
Sedan gör man en lista på både situationsfaktorerna och förstärkningarna, det som 
gör det viktigt för personen att utföra problembeteendet. När man börjar göra sin 
analys ska man beskriva vad som händer, när, var och hur men undvik varför för det 
är ju svaret på förstärkningen och den vet vi ju inte då. 
 
I den färdiga analysen ska beteendet binda samman på ett tillförlitligt sätt de olika 
faktorerna i situationen som sätter igång beteendet med nyttan av beteendet. 
Wadström anser efter att en beteendeanalys gjorts på barnet måste pedagogen ändra 
på förhållandena runt barnet som oftast kan vara att ändra på miljöförhållandena, 
hur eleven möts i sitt beteende och se över hur attitydpåverkan och undervisning 
fungerar. 
 
3.1.4 Tankemönster 
 

Människan har olika tankemönster som ger grunden till hennes känslor och 
handlingar anser Palmkron-Ragnar (2006). Tankemönstren ligger på olika plan. På 
planet längs ner ligger scheman eller grundantaganden som hjälper oss att tyda och 
förstå oss själva och världen. Grundantaganden är starka och svåra att ändra på. Det 
plan som kommer efter är livsregler eller sekundärantaganden. Där finns våra 
attityder, normer och antaganden som styr hur vi ska vara. Det yttersta planet 
innehåller de automatiska tankarna som visar oss vilka som är våra livsregler. Det 
yttersta planet hjälper människan att beskriva det dysfunktionella tänkandet som är 
början till de negativa tankarna och beteendet som ger psykiska problemen.  
Behandlingsmetoden KBT arbetar med att få personens sätt att tänka mer 
funktionellt.  
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3.1.5 Behandlingsmetod vid Fobi 
 

Behandlingsmetoden KBT kan också används vid bl.a. ångest, fobier, depression, 
missbruk, ätstörningar, personlighetsstörningar och psykossjukdomar.  Metoden 
strävar inte efter att göra om individen till en annan person den vill bara lära 
personen att hantera sitt ohållbara psykiska beteende. Vid behandling av specifik fobi 
utsätts personen för det som framkallar ångesten menar Palmkron-Ragnar (2006). 
Föremålet för ångesten kan först studeras på en bild en viss tid, gör samma övning 
under flera dagar ändå tills det inte ger någon ångest. Övning nummer två då får 
personen söka upp föremålet och på långt håll endast titta på föremålet en bestämd 
tid utan att fly därifrån. Även denna övning upprepas under flera dagar tills ångesten 
har dämpats. Sedan är det dags att närma sig föremålet för ångesten och låta 
ångesten arbeta utan att springa därifrån. Upprepa kontakten tills att ångesten har 
försvunnit. Tillslut ska föremålet sökas upp varje dag och individen ska själv se hur 
lång tid det tar vid varje möte innan ångesten dämpas och har avtagit. 
 
3.1.6 Vad är en beteendestörning? 
 
Beteendestörning i skolan anser Asmervik, Ogden & Rygvold (2005) är när eleven 
stör undervisningen med sitt beteende och inte följer och tar till sig skolans regler och 
förutsättningar. Beteendet påverkar inlärningen och elevens utveckling. Eleven har 
svårt att samarbeta med andra barn och läraren på grund av sitt beteende. En del av 
de barn som har beteendeproblem är lätta att se i ett klassrum. De utmärker sig ofta 
genom att vilja ha kontakt på ett bra eller dåligt sätt. En del utmärker sig genom att 
prata högt eller skrika. De får med sig de andra barnen som blir oroliga och skrattar 
åt individen. Beteendeproblemen kan också vara att de är otrevliga och grova i 
språket. Vissa av barnen vill ha uppmärksamhet och synas. En del av barnen vill inte 
ägna sig åt skolarbetet för att de tycker att det är ointressant och tråkigt, de sitter på 
sin plats och gör ingenting. Enligt Asmervik m.fl. kan beteendestörningar vara att 
eleverna stör undervisningen, bråkar och att läraren har svårt att hantera dem. De 
kan vara otrevliga mot läraren och visa en hotfull attityd. Dessa barn gör så att det 
blir ett ohållbart klimat i klassrummet. Vid svårare beteendeproblem kan det vara så 
att eleven har ett häftigt temperament, är överaktiv, svårt med uppmärksamhet och 
en kraftig oppositionslust.  

3.2  ART- Agression Replacement Training 
 

Hammerström (2006) beskriver att ART (Agression Replacement Training) är en 
metod som har utvecklats i USA för att hjälpa ungdomar och barn som har aggressiva 
och andra antisociala beteenden i skolan, hemmet och på fritiden. ART bygger på 
kognitiva och beteendeterapeutiska teorier, där man arbetar med social, moral - och 
känsloträning. Man lär elever att träna in beteenden så att elever lär sig att hantera 
sina känslor och kan på det viset fungera bättre socialt. Hammerström  menar att alla 
barn ska kunna känna sig trygga i skolan. Men som det ser ut på många skolor idag så 
förekommer det mycket våld och mobbing. Att använda sig av ART i skolan för barn i 
behov av särskilt stöd anses vara bra. Oftast har skolorna det tufft ekonomiskt och 
klasserna kan vara stora och det finns inte tillräcklig hjälp för barn i behov av särskilt 
stöd. ART är därför en bra metod som kan användas både i grupp och för den 
enskilde individen av både lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och kuratorer. 
Det är viktigt att skolledningen är med på både planeringsstadiet och genomförandet 
för att det ska få en positiv effekt. ART är en metod som är värt att lägga mycket tid 
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och energi på. Skolledningen måste stå bakom beslutet att börja arbeta med ART för 
att det ska bli en framgång enligt Hammerström. 
 

3.3 KBT i skolan 
 

3.3.1 Störande beteende  
 
Det finns barn som nästan hela tiden stör i klassrummet anser Wadström (2004). Det 
störande beteendet som barnet har kan vara att de hela tiden gör allt för att få de 
andra barnens uppmärksamhet. Belöningen för eleven blir då de andra barnen tittar, 
skrattar och visar sitt intresse för den. Det här beteendet kan bottna i att barnet redan 
hemifrån gör allt för att få mammans hela uppmärksamhet. När barnet börjar skolan 
blir det ett stort problem i klassrummet med det oönskade beteendet barnet har. Det 
är inte ovanligt att klasskamraterna tycker det är jobbigt och inte tycker om beteendet 
som eleven har. Eleven själv förstår inte det utan tror att kamraterna ser upp till den. 
Wadström menar att ska läraren med hjälp av KBT kunna ändra på det störande 
beteendet måste eleven informeras om att de andra klasskamraterna störs och inte 
uppskattar beteendet. Eleven måste få andra alternativ att få de andras 
uppmärksamhet och gillande. Läraren kan för de andra eleverna visa uppgifter som 
den störande eleven gjort och berömma dessa. Berömmandet över elevens arbeten 
gör att den störande eleven får de andra barnens uppskattning utan att störa 
arbetsron i klassrummet. Den störande elev kan också ges möjligheten att få spela 
teater och underhålla de andra barnen vid vissa tillfällen, och får då sin 
uppmärksamhet utan att störa i klassen.  
 
Enligt Wadström är det i bland väldigt svårt att ändra på ett störande beteende, andra 
lösningar måste arbetas fram. Tillsammans gör lärare, elev och förälder upp en 
handlingsplan. Gränser måste sättas upp angående det störande beteendet. Ett 
behandlingskort eller formulär görs i ordning för eleven. På kortet skrivs elevens 
namn och förväntade beteende. Först kommer varje lektion bedömas utifrån en 
fyragradig skala från förväntat beteende till dåligt beteende, sedan varje dag. Läraren 
går igenom kortet tillsammans med eleven efter varje lektion och därefter varje dag 
och motiverar sin gradering. Barnet lär sig så småningom när den får ett sämre 
resultat skrivet på kortet varför det blivit så. Eleven lär sig gränserna för sitt 
beteende. Det är också mycket viktigt att eleven får massor med beröm när beteendet 
har varit bättre. 
 
Eleven tar med sig kortet hem efter skoldagen för att visa. Kortet blir en 
värdehandling menar Wadström där eleven samlar poäng, bättre beteende ger fler 
poäng. Poängen ger eleven vissa förmåner i hemmet som eleven uppskattar. När 
poängen på kortet har varit sämre under en dag så får inte eleven möjlighet att 
utnyttja förmånerna. Förmånerna ska vara anpassade till varje elev, något som den 
vill arbeta för.  
 
3.3.2 Aggressivitet  
 

Enligt Wadström (2004) är ett aggressivt beteende lätt att lära sig. När barn är 
aggressiva och handgripligen ger sig på andra barn så har de ett överskottsbeteende. 
När en beteendeanalys ska göras på ett barn med överskottsbeteende som slår andra 
barn måste läraren titta på de förstärkningar barnet får ut av sitt beteende. Det kan 
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vara en elev som egentligen är vek och rädd, och måste framhålla sig själv som tuff 
och stark genom att slåss. Eleven kan vara rädd för att göra fel och göra bort sig. När 
den här eleven får skäll eller inte är bäst i en tävling kommer osäkerheten fram. När 
eleven känner så här och ställs inför situationer som är svårhanterliga väljer eleven 
att slåss och bråka för att komma undan känslan av osäkerhet. Aggressiviteten göra 
att eleven får bort de andra olustiga och jobbiga känslorna. Den här eleven kan vara 
rädd för att inte bli accepterad av de andra, men beter sig istället på helt fel sätt.  
 
För att hjälpa barn med aggressivitet anser Wadström (2004) att spelregler måste 
sättas upp för eleven tillsammans med lärare, föräldrar och andra barn. Eftersom den 
här eleven är rädd för att inte få vara med de andra barnen och nå upp till deras 
förväntningar blir spelregeln den att när eleven varit inblandad i bråk och slagits på 
rasten blir nästa rast senarelagd. Det innebär att eleven inte får rast tillsammans med 
sina kamrater, utan får ta rast utan sina klasskamrater. Läraren förklarar för eleven 
att när den bråkar med de andra barnen på rasten kan de inte ha rast samtidigt. 
Wadström menar att inlärningspsykologiskt blir det genom att göra på det här sättet 
så att eleven går miste om att få vara med de andra barnen som är viktigt för eleven. 
Det aggressiva beteendet göra att eleven får vara ensam utan sina klasskamrater på 
rasten. Förstärkningen uteblir för eleven när det aggressiva beteendet gör att eleven 
slåss med sina kamrater. Den gemenskapen och dugligheten som eftersträvas uteblir 
för eleven när det aggressiva beteendet kommer fram på rasten. Eleven får 
information om att det blir på det viset när det uppstår bråk på rasterna, vill eleven 
vara tillsammans med kamraterna på rasterna får inte bråk förekomma. Eleven 
måste ta ansvar för sitt beteende.  
 
Enligt Wadström får eleven också ett träningsprogram i samarbete. Eleven får 
möjlighet att hjälpa sina kamrater på lektionerna och visa sig duktig, På så vis blir 
eleven uppskattad av de andra barnen och förbättrar sitt självförtroende. När eleven 
blir omtyckt och accepterad av de andra behövs inte det aggressiva beteendet längre 
Det här arbetssättet har visat sig vara mycket resultatrikt i skolan. 

3.4 Skolan i dag 
 

Enligt Normell (2002) har samhället ändrats genom tiderna och det är svårt att vara 
pedagog idag. Det är ofta stökigt i skolan och i klassrummet. Många vuxna som 
arbetar i skolan har fått ägna sig åt att vara polis och kurator utan att ha rätt sorts 
utbildning. Lektioner går ofta åt till att reda ut konflikter. Författaren menar att det 
är viktigt att pedagoger får det stöd och den handledning de behöver för att klara sin 
yrkesroll på ett professionellt sätt. 
 
Andersson (2004) anser att alla barn har olika förutsättningar och erfarenheter när 
de kommer till skolan. Skolan genomströmmas av alla olika sorters barn. Hur ska 
skolan kunna hjälpa alla elever efter deras behov? Skolan ska enligt läroplanen (Lpo 
94) individanpassa undervisningen så att alla elever får det stöd de behöver. Enligt 
Andersson ska alla elever och lärare på skolan känna sig trygga i sin vardag. När 
problem uppstår är inte problem något enstaka fenomen. Problem blir det först när 
det uppstår ett beteende som man vill förändra men inte vet hur man ska bära sig åt 
för att lösa. Elever som upplever att de inte förstår eller inte kan lära sig något eller 
inte känner sig accepterade får dåligt självförtroende. När pedagoger inte känner att 
de räcker till och inte når fram till eleven, tappar de kontrollen. Det är då det uppstår 
skolproblem. Problemet upphör då man hittar verktyg för att genomföra 
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förändringar. Andersson är av den uppfattningen att skolan i sin nuvarande 
sammansättning inte passar alla barn. Vissa elever har svårare än andra att ta till sig 
kunskap och många gånger är det rörigt och oroligt i klassrummet som gör att det blir 
svårt att koncentrera sig. Författaren menar att det finns två skäl till att flytta elever i 
behov av särskilt stöd till mindre grupper. Det ena är för att rädda eleven, det andra 
är för att rädda klassen. Man vill att eleven ska få det stöd den behöver samtidigt som 
man vill bli av med de elever som stör undervisningen. Fördelen för dessa elever är 
att de hamnar i mindre klasser och har oftast kompetenta lärare som kan ta hand om 
dem och att det är ett lugnare tempo. Nackdelen är att eleverna ofta får en stämpel på 
sig. De får en etikett eller en diagnos som de får dras med resten av livet. Deras 
känsla av att vara annorlunda stärks. Ofta tappar de kontakten med kamraterna i den 
ordinarie klassen. En rättvis skola är en skola där resurserna fördelas efter elevernas 
behov och förutsättningar. Det måste finnas ett fungerande samarbete mellan dem 
som arbetar med eleverna, allt ifrån lärare till skolledning. De vuxna på skolan har ett 
ansvar att se till att göra en rättvis skola, det vill säga att påverka skolmiljön så att 
den formas till en miljö som hjälper alla elever anser Andersson.  
 
Haug (1998) menar att det i Sverige funnits en tydlig mening med att skapa en skola 
för alla. Han menar att många författare pekar på det faktum att om skolan ska 
närma sig idealet där alla elever är fullständigt inkluderade, krävs det något mycket 
mer än bara en organisatorisk omplacering av elever från grupper och särskolor och 
in i klassrummet i normalskolan. Då blir risken i stället att inkluderingen blir 
detsamma som osynliggörande och brist av individuell anpassning. Det har visat sig 
att det oftast saknas kunskap i klassrummet för att ta hand om elever i behov av 
särskilt stöd.  
  

3.4.1 Det motiverade samtalet 
 
Lundgren och Lökholm (2006) anser att det motiverade samtalet där eleven och 
läraren sitter tillsammans och pratar är viktigt för att få eleven motiverad till att 
ändra sitt oönskade beteende. Läraren får inte ha en ledande roll i samtalet, eleven 
pratar och läraren lyssnar. Läraren försöker få eleven att berätta om sin situation vad 
han vet, tänker och vill. Samtalet styrs så småningom in på elevens beteende och hur 
det uppfattas av eleven och vad som kan göras åt det. Läraren får inte förmana eleven 
om vad som ska göras, eleven ska själv känna att han vill ändra sitt beteende till ett 
mer önskat beteende. Enligt Palmkron - Ragnar (2006) så kan individen med KBT få 
hjälp med att hantera sina tankar som leder till psykiskt lidande för den individuelle 
personen. Tankarna är de som påverkar individens känslor i vissa situationer. 
Behandling med KBT påverkar de beteenden och handlingar som är ett problem för 
personen.  
 
3.4.2 Koncentrationssvårigheter 
 
Enligt Kadesjö (2001) har en del barn koncentrationssvårigheter som påverkar deras 
lärande i skolan. De barnen med primära koncentrationssvårigheter har problem i 
nästan alla situationer de hamnar i. Koncentrationssvårigheterna barnet har blir ett 
problem för barnet och dess omgivning. Sekundära koncentrationssvårigheter 
däremot beror på olika faktorer i barnens sociala förhållande. Om de problemen 
rättas till så kan barnet bli av med sina koncentrationssvårigheter. Barnen med de 
situationsbundna koncentrationssvårigheterna har endast svårt att koncentrera sig i 
en del lägen utifrån specifika tillfällen. Elever med koncentrationssvårigheter anser 
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Kadesjö har svårt att ta till sig regler och följa dem. Skolarbetet blir lidande på grund 
av att de har svårt att se och ta till sig återkommande mönster och regler i 
undervisningen. Den här gruppen av barn behöver stort stöd av föräldrar och 
pedagoger för att kunna ta till sig regeln och läsa av den röda tråden i undervisningen 
så att de utvecklas i sitt lärande. Kadesjö menar att barnets problem med 
koncentrationen gör att de känner sig mindre värda än andra barn. De har en sämre 
självkänsla som gör att de inte ens försöker göra vissa uppgifter. De tror inte att de 
klarar av det. De vill inte visa för läraren och sina kamrater att de inte kan. Genom att 
t.ex. springa runt i klassrummet och göra annat eller att säga att de glömt boken 
hemma, försöker de undanhålla sitt problem för de andra barnen. En del av barnen 
är också aggressiva mot sin omgivning. Enligt Kadesjö uppstår många gånger en dålig 
relation mellan läraren och eleven med koncentrationssvårigheter pga. att barnet är 
ett störande moment i undervisningen, och försvårar klassrumssituationen för 
läraren. Det är då läraren måste förstå att eleven gör så här för att de inte kan ta till 
sig undervisningen och är besvikna på sin oduglighet att lära sig. Läraren måste då 
koncentrera på att göra något för eleven istället för att reagera över elevens beteende. 
Visa barnet att det är omtyckt och att dess åsikter och berättelser har ett intresse för 
de andra barnen. Ska barnets lärande och utveckling gå bra måste relationen mellan 
läraren och eleven vara fin och fungerande. Läraren ska hjälpa barnet att bli medvetet 
om sitt beteende och ändra det till det bättre så att de klarar av sitt lärande och 
sociala gemenskapen i skolan. 
 
3.4.3 Läroplanerna 
 
Enligt Lpfö 98 ska verksamheten utgå från varje barns behov. Barn som behöver 
särskilt stöd i sin utveckling skall erbjudas den omsorg som deras speciella behov 
behöver. 
 
Enligt Lpo 94 ska läraren genomföra sin undervisning så att den är anpassad till varje 
enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och organisera 
arbetet på det viset att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 
stimuleras att använda sina egna behov och att ge särskilt stöd till elever med 
svårigheter. 

3.5 Arbetsmodellen KBT 
 

Enligt Avestas hemsida (www.edu.avesta.se) beskriver de hur de arbetar med KBT i 
skolan. De ska arbeta med skolgrupper som kommer att bestå av två personer på 
varje skola och de ska ha pedagogisk kompetens. Det kommer också att finnas ett 
skolteam som stöd för eleverna i behov av särskilt stöd. Det skolteamet består av är 
psykologer, kurator, pedagog/handledare. Deras uppgift är att ge stöd och 
handledning i de olika skolenheternas nätverk och samordning av det yttre 
nätverkets insatser. Som till exempel socialtjänsten, BUP och BVC. Skolgruppens 
uppgift blir att tidigt och i förebyggande syfte, stötta och hjälpa i elevens sociala och 
känslomässiga utveckling. Skolgruppen ska också stödja den ansvarige läraren, 
annan pedagogisk personal och kontakten med föräldrar till eleven. Målet med 
arbetssättet är att varje elev ska fungera i sin ordinarie klass och att de ges möjlighet 
att nå läroplanens mål. De ska arbeta mot ett beteenderelaterat nätverksarbete. I dag 
vet man att elever med beteendeproblem har större risk än andra att slås ut i 
samhället. Det är inte beroende på eleven utan på samspelet mellan individ och miljö. 
Skolan ska ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver. De ska skriva ett 
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åtgärdsprogram i samråd med föräldrar och eleven. De ska sedan diskutera ärendet 
på en EVK där beslut tas om eventuella åtgärder och insatser. Skolgruppen blir sedan 
tilldelade ärendet som bedöms vara beteenderelaterat. Att bli medveten om sina egna 
tankar, känslor och sina egna handlingar i ett samspel med andra skapar en 
delaktighet och lärande i grupp. Skolgruppen gör tillsammans med övrig personal en 
handlingsplan för det fortsatta arbetet med eleven. Sedan arbetar de utifrån 
handlingsplanen i en särskild lokal och i klassen med särskilda metoder. 
Arbetsgången blir att klassläraren talar om problemet och skriver en 
problembeskrivning. Den använder man som grund till åtgärdsprogrammet. 
Skolgruppen använder sig av en strukturerad problemlösningsmodell, som innefattar 
andra vuxna runt eleven samt eleven själv. Tanken är att inte döma eleven utan att 
fokusera på beteenden och försöka att korrigera dessa. Det är viktigt att alla är 
delaktiga och följer arbetsmodellen. 
 

 
3.5.1 Utvärdering av Avestamodellen 
 
 Neverland (2005) presenterar en utvärdering av Avestamodellen där hon anser att 
när Avesta kommun började arbeta med kognitiv beteendeanalys var också flera av 
deras lärare fundersamma till det nya arbetssättet. Det blev oro och osäkerhet under 
det första året för att allt gick så fort för personalen. Först få information om 
arbetssättet och sedan starta upp och genomföra i KBT i verksamheten. Lärarna var 
rädda för att barnen inte skulle få det stöd de behövde. De visste inte om modellen 
var så bra som de informerats om. Enligt Neverland har de flesta av pedagogerna idag 
en helt annan uppfattning om Avestamodellen. De har redovisat ett bra resultat av 
arbetssättet. Målet att barnen med beteendestörningar ska få vara kvar i sin ordinarie 
klass har kunnat efterföljas. Det har blivit en lugnare arbetsmiljö i klassrummet. Med 
hjälp av skolgruppen klarar elever som gått i hjälpklasserna av att vara i och fungera i 
klassrummet. Eleverna stör inte längre sina kamrater på lektionerna. De elever som 
pedagogerna varit tveksamma till att de ska kunna fungera i en grupp är nu som 
vilken annan elev som helst när de får stöd av speciallärare och skolgruppen. 
Eleverna har lärt sig att be om hjälp istället för att gå in i en konflikt. De har blivit 
medvetna om sina problem och känslor i olika situationer. Eleverna har lärt sig hitta 
andra utvägar när de står inför motgångar och konflikter. Neverland anser att 
eleverna har fått ett mycket bättre självförtroende. De känner sig inte längre 
misslyckade och klarar av sin sociala situation mycket bättre. En del barn kommer av 
sig själva och frågar om de kan få gå med i skolgruppen för att få ett bättre 
fungerande beteende. Tidigare med en assistent i klassrummen var det endast ett av 
barnen som resursen arbetade med nu får istället flera av barnen hjälp. Neverland  
menar att eleverna som tidigare har gått i speciella klasser för att de inte fungerade i 
sin klass är nu tillbaka i sina ordinarie klasser. Eleverna har fått intresse av 
skolarbetet och fungerar även socialt. De är gladare och har lättare att prata med 
andra människor. Det har fungerat mycket bra med hjälp av skolgrupperna. Barnen 
får nu se helt vanliga barn som förebilder istället för andra barn med 
beteendeproblem.  
 
Enligt Neverland (2005) har det visat sig genom intervjuer och enkäter att de vuxna 
samarbetar mer runt varje elev. Föräldrar och lärare är nöjdare nu för att skolmiljön 
har blivit bättre. Det har blivit en närmare relation mellan föräldrar och lärare. Det är 
inte lika många stökiga elever i klasserna. Bråken på lektionerna och rasterna har 
minskat. Lärarna har mer tid till undervisningen istället för att ta hand om bråkiga 
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elever.  Lärarna har fått ett bättre samarbete mellan teamen runt barnen. Lärarna 
tycker att de får mer tid att arbeta med de elever som de tidigare inte kunde ge den 
tid de behövde, för att det inte fanns resurser. Nu kan de redan när barnen år små ge 
den hjälp som behövs. Skolgruppen gör att skolverksamheten redan tidigt kan ta han 
om de elever som behöver stöd och resurser. Den tar sig an de elever som tidigare har 
förstört för sig själva och andra elever. Skolgruppen får dem att förstå att de måste 
ändra på sitt beteende anser Neverland. Istället för att ha varit ett problem i klassen 
blir de förebilder för sina kamrater. Neverland menar att Avestamodellen har hjälpt 
pedagogerna till ett bättre och närmare samarbete med varandra.  
 

3.6 Tidigare aktuell forskning. 

 
Forskningsstudier som visar resultat på behandlingsmetoden KBT i skolan fanns det 
endast några få av. Här presenteras de och det resultat metoden KBT har på barn 
med störande beteende                                                                                                                                                                                   
 

Larsson, professor i barn och ungdomspsykiatri skriver i läkartidningen Klinik och 
vetenskap (2002) om forskning som har gjorts om kognitiv beteendeterapi hos barn 
med depression. Det har gjorts olika studier i USA eller England från 1980-1999. Han 
menar att av medicinska och psykologiska behandlingsmetoder som utvärderats i 
kontrollerade studier har kognitiv beteendeterapi visats sig vara mest effektiv och har 
även den mest gedigna dokumentationen. Enligt Larsson är det vanligt med 
depressiva symtom hos barn och ungdomar, särskilt hos flickor. Behandlingsmetoder 
av medicinska och psykologiska störningar hos barn och ungdomar med 
antidepressiva medel har inte visat sig effektiv. Suicidpreventiva program som 
administrerats i skolor i USA har inte minskat suicidtankar eller suicid försök hos 
tonåringar. Barn och tonåringar som lider av depression behandlas bäst med 
psykologisk behandling baserad på kognitiv beteendeterapi. Behandlingen kan ges till 
individer eller i grupp.  
 
Widén (2006) har skrivit en psykologexamensuppsats om KBT i grupp för barn i 
grundskolan.  Den har hon arbetat fram vid Psykologiska Institutionen på 
Stockholms Universitet. Studien är utförd på 39 barn i årskurs tre i Stockholm. Den 
grundar sig på förebyggande behandling i skolan. Det har visat sig att många gånger 
läggs grunden för människors psykiska problem redan i tidig ålder. För att undvika 
att dessa barn får problem med depression, suicidalitet och psykiska sjukdomar när 
de blir äldre bör skolan tidigt införa förebyggande metoder och arbetsformer. Barnen 
får lära sig att med hjälp av avslappningsmetoder hantera stress och oro.  
Arbetssättet grundar sig på KBT. Flera av barnen med ångestsyndrom och 
depressioner har tidigare haft kliniska värden och med hjälp av KBT fått icke kliniska 
värden på utvärderingen.    
 
Ghafoori & Tracz (1997) har gjort en studie om kognitiv beteendeterapi i skolan. 
Arbetet grundar sig på 20 studier som gjordes på barn mellan 5-13 år under 1987-
1997. En observatör som är oberoende har gjort observationer i klassen på barnen 
före och efter de har fått behandling med kognitiv beteendeterapi. De har kunnat se 
att barnen som behandlas med KBT har fått en övergripande förbättring i sitt 
beteende. Studien visade också att barn som kommer från lägre sociala och 
ekonomiska förhållande, Caucasian (vita barn) och barn med diagnos, visade bättre 
resultat av behandlingen med KBT. Bland barnen med diagnos svarade de barnen 
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med blanddiagnos inte lika bra på KBT behandlingen. Däremot hade lärarens 
agerande när något oförutsätt inträffar inte någon betydelse för effekten av KBT 
behandlingen inte heller behandlingsmiljön påverkade resultatet av KBT effekten på 
barnen. Observatören i studien såg en övergripande påverkan av barnens 
svårhanterliga beteende efter behandling med KBT det gjorde även lärare och 
föräldrar. Studien kom fram till att det räcker med behandling av enbart KBT, den 
behöver inte kombineras med något mer. 
 

3.7 Sammanfattning 
 

Genomgången av litteraturen visar att samhället har förändrats genom tiderna och 
det är svårt att vara pedagog idag. Det är ofta stökigt i skolan och klassrummet. Det är 
viktigt att pedagoger får det stöd och handledning de behöver för att klara sin 
yrkesroll på ett professionellt sätt. 
 
Enligt Lpo 94 ska läraren genomföra sin undervisning på det viset att den är 
anpassad till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.   
Arbetet ska organisera så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
samtidigt inspireras att använda sina egna behov och att ge särskilt stöd till elever 
med svårigheter. 
 
Kognitiv beteendeterapi är en typ av psykoterapi. Den grundar sig på forskning och 
teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. 
Begreppet KBT kommer från att man vill lägga tonvikten på samspelet mellan 
omgivningen och individen, att det sker här och nu. 
 
Beteendestörning i skolan är när eleven stör undervisningen med sitt beteende och 
inte följer eller tar till sig skolans regler och förutsättningar. Beteendet påverkar 
inlärningen och elevens utveckling. Eleven har svårt att samarbeta med andra barn 
och läraren på grund av sitt beteende. 
 
Beteendeanalys är ett hjälpmedel för att kunna utvärdera och inverka på ett 
mänskligt beteende. Den är ett redskap för att kunna förstå varför en person beter sig 
på ett visst sätt och vad som händer om pedagogen ändrar sitt bemötande av elevens 
beteende. Det är ett hjälpande sätt att kunna förstå och påverka barnets beteende. 
Efter att en beteendeanalys gjorts på barnet måste pedagogen ändra på förhållandena 
runt barnet.   
  
Arbetet med KBT i skolan kommer att genomföras med hjälp av skolgrupper som 
kommer att bestå av två personer på varje skola och de ska ha pedagogisk kompetens. 
Det kommer också att finnas ett skolteam som stöd för eleverna i behov av särskilt 
stöd. Det skolteamet består av psykologer, kurator, pedagog/handledare. Deras 
uppgift är att ge stöd och handledning i de olika skolenheternas nätverk och 
samordning av det yttre nätverkets insatser. Till exempel socialtjänsten, BUP och 
BVC. Skolgruppens uppgift blir att tidigt och i förebyggande syfte stötta och hjälpa i 
elevens sociala och känslomässiga utveckling. Skolgruppen ska också stödja den 
ansvarige läraren, annan pedagogisk personal och kontakten med föräldrar till 
eleven. 
  



15 

 

En utvärdering av Avestamodellen visar ett bra resultat av arbetssättet. Målet att 
barnen med beteendestörningar ska få vara kvar i sin ordinarie klass har kunnat 
uppnås. Det har blivit en lugnare arbetsmiljö i klassrummet. Med hjälp av 
skolgruppen klarar elever som gått i hjälpklasserna av att vara i och fungera i 
klassrummet.  
 
Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att KBT är en resultatgivande 
behandlingsterapi på barn med störningar i sitt beteende. Beteende är alla de 
företeelser och processer som grundar sig i individen. Det finns olika slags störande 
beteenden, men om beteendet hindrar barnet att fungera i klassrummet och ta till sig 
lärandet bör åtgärder sättas in. Behandling med kognitiv beteendeterapi är enligt den 
litteratur vi funnit en mycket effektiv metod för personer med beteendestörningar så 
som koncentrationssvårigheter och aggressivitet. Elever som tidigare har tagits ur sin 
klass för att de är ett störande moment för undervisningen pga. av sitt beteende, har 
med hjälp av behandlingsmetoden KBT kunnat vara kvar i klassen och fungerat där 
tillsammans med sina kamrater. Det var svårt att hitta något negativt om KBT i 
litteraturen. Det vi kunde få fram var den studie Ghafoori & Tracz (1997)  gjort, där 
framkom att KBT inte gav lika bra resultat på barn med blanddiagnos. 
Vi har sökt efter något negativ om KBT i skolan på flera bibliotek och via internet. Vi 
har även rådfrågat bibliotekarie och specialpedagoger men de har inte kunnat hitta 
något negativt om KBT i skola. 

 4. Metod 

4.1 Forskningsstrategi 
 

Pedagogiska studier anser Stukát (2005) kan indelas i kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Den kvantitativa metoden har sin förhistoria i naturkunskapen. Empiriskt 
kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer är viktiga funktioner i den 
kvantitativa metoden. Den grundar sig i positivism, empirism och behaviorism, och 
arbetssättet bygger på säker kunskap. Enligt Stukat samlas mycket fakta in och 
utvärderas för att försöka hitta modeller och likheter som gäller för individer överlag.  
För att samla in data används arbetssätt som strukturerade enkäter, standardiserade 
test och strukturerade intervjuer. Kritikerna tycker att svaren inte blir tillräckligt 
djupa, de har vidd och är allmänna men inte djupa.   
 
Den kvalitativa forskningsmetoden däremot enligt Stukát kommer från humanismen 
och baseras på hermeneutik och fenomenologi, där den holistiska informationen är 
viktigast. Den kvalitativa metoden lägger tyngden på att förstå resultatet som visar sig 
istället för att förklara och förutsäga. Djupintervjun har här en viktig roll för att 
kunna få fram data till uppfattning och redogörelse av ämnet eller det speciella fallet. 
Även öppna intervjuer och ostrukturerade observationer är metoder i den kvalitativa 
undersökningen. Stukat menar att de data som framkommit vid intervjuerna 
omformas av kvalitativ analys. Intervjuarens kunskap och känslor har betydelse för 
resultatet. Många kritiker tycker att den kvalitativa forskningen är för partisk.     
 
Den metod som vi har använt oss av i undersökningen är den kvalitativa som grundar 
sig på intervjuer med öppna frågor. Syftet med studien är att få en ökad förståelse och 
insyn i vad KBT är, samt att ta reda på om den stökiga skolmiljön som ofta 
förekommer i dagens samhälle kan förbättras med hjälp av KBT. 
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Det var viktigt att få fram vad lärarna tycker om att arbeta med KBT som metod i 
skolan. Med hjälp av intervjuerna fås en djupare, erfarenhetsmässig och känslosam 
data fram. Intervjuer med involverad personal ger en mer djupgående och detaljerad 
information för undersökningen av KBT i skolan.  

4.2 Urval 
 

Undersökningen är som sagt en kvalitativ studie. Undersökningen är till större delen 
gjord vid en skola i kommunen. Detta på grund av att de är mest insatta i påbörjandet 
av att använda sig av KBT i skolan. Skolan består av klasser från förskoleklass till år 
sex.  Respondenter har varit tre rektorer vid olika skolor, tre lärare i år ett till fem, en 
resurspedagog, två specialpedagoger och den ansvariga på kommunen i dessa frågor 
samt två KBT pedagoger. Respondenterna har alla börjat arbeta med KBT i skolan 
och de har alla fått en kort utbildning om KBT.  Vi har använt oss av ett subjektivt 
urval i vår studie. Det vill säga vi använde oss av respondenter som var mest insatta i 
KBT, både på skolorna och inom kommunen. Genom dessa respondenter skulle vi få 
den mest aktuella informationen. Denscombe (2000) menar att ett subjektivt urval är 
när forskaren har en viss kännedom om de människor som ska ingå i 
undersökningen. Fördelen med subjektivt urval är att det man kommer i kontakt med 
människor som kommer att vara avgörande för undersökningen. Enligt Stukat 
(2005) kan nackdelarna med att intervjua människor som är lättast att få tag på, 
innebära att betydelsen av studien blir begränsad och felaktig. 
 

4.3 Genomförande 
 

Eftersom vi redan innan påbörjandet av arbetet visste vad vi skulle skriva om och 
undersöka hade vi klart för oss vilka och på vilken skola undersökning till störst del 
skulle ske på. Att göra vår studie om KBT hade vi bestämt redan förra terminen, efter 
att vi hade varit på vår VFU. Det började med att vi fick information på ett möte med 
personal, rektorn och den ansvarige på kommunen kring KBT. På det mötet framkom 
det att kommunen skulle börja arbeta med KBT i skolorna höst terminen 2007. Vi 
fick även information om hur det skulle gå till väga och varför de har valt att börja 
arbeta med KBT i skolorna. Det tyckte vi verkade intressant och bestämde då att vi 
skulle skriva om ämnet. Arbetet började med att vi besökte våra respondenter 
personligen för att lämna ett missivbrev (se bilaga 2). Respondenterna vi valde hade 
god kunskap kring ämnet KBT. Vid besöket informerades de olika respondenterna 
om hur intervjuerna skulle gå till och vad intervjuerna skulle användas till, samt vad 
vi ville undersöka och att respondenterna själva avgör vad som får användas i 
undersökningen.  
 
Vi hade även planerat att intervjua någon på en skola i Avesta, eftersom de har 
arbetat en längre tid med KBT i skolan. Tanken var att vi eventuellt skulle få göra ett 
besök där under en dag. Vi fick svar att de skulle kontakta oss för ett besök, men tiden 
gick och vi hörde inget från dem. Information om hur de arbetar i Avesta och en 
utvärdering kring hur arbetet med KBT har gått fick vi ändå från en rapport skriven 
av Neverland (2005). 
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Intervjuerna gjordes ostört på respondenternas arbetsplatser efter respondenternas 
önskemål. Bandspelare har inte använts vid intervjuerna, vi valde båda att skriva fält- 
anteckningar under intervjuerna. Vi valde att inte använda bandspelare för att 
respondenterna skulle känna sig bekväma och vi tror att resultatet blir mer 
sanningsenligt utan bandspelare. Vi har båda varit delaktiga vid alla intervjuer. 

4.4  Datainsamlingsmetoder 
 

Data till uppsatsen är införskaffad med hjälp av intervjuer. Intervjuerna har 
karaktären av både semistrukturerade och ostrukturerade dvs. (se nedan). 
Intervjuerna har varit uppsökande och utförts på de intervjuades arbetsplats, där de 
känner sig trygga, och de har inte behövt lägga ner tid på att ta sig till ett annat ställe 
för intervjun.  
 
För att få fram så mycket information som möjligt från den involverade personalen 
om KBT i skolan. Få en ökad förståelse och insyn i vad KBT är, och att ta reda på om 
den stökiga skolmiljön kan förbättras med hjälp av metoden KBT. Vilka 
förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta med KBT i skolan? Hur 
pedagogerna tillämpar KBT i skolan. För att få fram den informationen var det 
lämpligt att använda semistrukturerade intervjuer som Denscombe (2000) anser 
uppmuntrar den intervjuade till att prata fritt om sina funderingar och åsikter i 
ämnet. Enligt Denscombe består semistrukturerad intervju av färdiga frågor från 
intervjuaren. Intervjuaren följer inte helt strikt ordningen på frågorna utan är beredd 
på att vara smidig och låta den intervjuade komma med sina idéer och tala mer fritt 
om ämnet. 
 
Vi har även använt oss av ostrukturerade intervjuer, enligt Denscombe ska den 
intervjuade få ett ämne att framställa sina ideèr och tankar runt. Sedan ska personen 
få delge intervjuaren sina tankar och åsikter. Intervjuaren ska blanda sig i så lite som 
möjligt. Den personliga intervjun är den vanligaste av ostrukturerade intervjuer. Den 
är smidig att genomföra när endast två personer behöver vara närvarande. Den är 
också lätt att sammanställa när det är endast en källa som stått för informationen, 
åsikterna och idéerna. Den ostrukturerade intervjun använde vi oss av när vi ville 
veta mer allmänt om vad pedagogerna ansåg om att arbeta med KBT metoden i 
skolan. 
 
Denscombe anser att semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer leder till att 
undersökningen får fram mer känslobaserad information som inte är upplagd på 
samma sätt som en strukturerad intervju. Vilket vi tyckte passade bra i vår studie för 
att respondenterna skulle bidra med naturliga och spontana åsikter kring att införa 
KBT i skolan och om de tror att den stökiga skolmiljön som ofta förekommer kan 
förbättras med hjälp av KBT. Vilka förutsättningar som krävs bland personalen för att 
arbeta med KBT i skolan. 
    
Enligt Denscombe är fördelarna med intervjuer, att djup och detaljerad data kommer 
fram. Informationen är djupgående och kommer från intervjuade personers 
kunskaper. Intervjuer behöver ingen komplicerad utrustning och tar fram 
information som grundar sig i informanternas idéer och åsikter. Det är en metod som 
är personlig. 
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Nackdelarna med intervjuer menar Denscombe är att de kan vara tidskrävande och 
ge svar som inte är generella. Intervjuaren och sammanhanget kan påverka så att det 
är svårt att ge informationen rättvisa. De svar respondenten ger kan beröras av 
intervjuarens närhet. De svar som framkommer kanske inte stämmer med det som 
utförs. Band och videoinspelningar kan påverka den intervjuade till att inte våga 
uttrycka sina riktiga känslor och åsikter.  

4.5  Databearbetning och analysmetod 
 
Datainformationen från intervjuerna är det material som ligger till grund för 
analysen. För studien var det av intresse att personalen vågade vara ärliga och 
uttrycka sina rätta känslor och åsikter om arbetsmetoden KBT i skolan. 
Bandinspelning har inte används för att den intervjuade kan bli hämmad i sina 
åsikter, känslor och idéer. Intervjuerna har registrerats med hjälp av fältanteckningar 
av två personer för att få ut så mycket information som det går av intervjun. Det är 
lättare anser Stukat (2005) för två personer att uppfatta så mycket som möjligt av 
informationen. När intervjuerna var färdiga och fältanteckningar skrivna kopierades 
anteckningarna. Datainformationen från intervjuerna renskrevs, organiserades, 
kategoriserades och kopierades. De renskrivna fältanteckningarna lästes igenom 
flertalet gånger för att bestämma mönster, likheter och olikheter i intervjusvaren för 
att kunna sammanställa dem till resultatredovisningen. Respondenterna har fått läst 
anteckningarna från intervjuerna. 

4.6 Reliabilitet  
 
Denscombe (2000) menar att reliabilitet blir det när mätinstrumentet visar samma 
resultat efter upprepande mätningar. Forskaren är en viktig del av undersökningen 
och tolkningen av den. På grund utav detta är det svårt att uppnå reliabilitet i en 
kvalitativ forskning. Vid en kvalitativ forskning är forskaren en del av 
forskningsinstrumentet. Kriterier för att forskningen ska vara tillförlitlig är att 
forskningsinstrumentet är opartisk i sin undersökning och om den skulle få samma 
resultat vid andra tillfällen.  Frågan är om det blir det samma resultat om någon 
annan person gör undersökningen, gör den personen samma tolkningar och drar 
samma slutsatser. För att en annan forskare ska kunna göra samma undersökning, 
krävs det att forskarens syfte, teori och beskrivning om hur man gått tillväga är 
noggrant beskriven.  De beslut vi har tagit kring rapporten och hur vi resonerat finns 
med i vår rapport.   
 
I undersökningen har vi fått en hög reliabilitet genom att jämföra de olika 
intervjuerna med olika respondenter i samma kategoriindelning. Detta visade att de 
hade likvärdiga svar på intervjufrågorna. Vi hade inte samma frågor till alla 
respondenter, frågorna varierade beroende på vad vi ville veta och vilken 
arbetsuppgift respondenten hade. Vi har fått ett stort insamlingsmaterial. Våra 
respondenter fick svara på frågorna flera gånger med olika formuleringar. Det visade 
sig att de svarade likvärdigt på frågorna båda gångerna vilket gör att respondenterna 
varit tillförlitliga och att reliabiliteten var hög. Som vi visar exempel på i vår 
resultatdel (se sid 21). 
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4.7 Validitet 
 
Denscombe (2000) menar att det finns olika sätt för att kontrollera resultatens 
validitet. Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man 
tänkt mäta. Avgörandet för validitet är precisionen i intervjufrågorna och den 
insamlade data som finns och de förklaringar som ges.  
 
För att nå upp till god validitet gjorde vi intervjufrågorna utifrån det vi ville ha svar 
på, utifrån syftet och frågeställningen (se bilaga 1). Vi har gjort undersökningen till 
större del på en skola men vi har valt ut våra respondenter på olika skolor och den 
som ansvarar för projektet på kommunen för att vi ansåg att de hade störst kunskap i 
ämnet. Vi valde båda att skriva under intervjuerna vilket gjorde att validiteten är hög. 
 

4.8 Etiska ställningstaganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (www.vetenskapsradet.se) har vi följt de fyra olika etiska 
ställningstaganden som gäller för svenska forskare. 
Det är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
 

o Informationskrav – Med det menas att alla som är delaktiga i 
undersökningen ska bli informerade om syftet kring studien och vilka moment 
som kommer att ingå i undersökningen. Det ska också veta att de gör det 
frivilligt och kan när som helst avbryta sitt deltagande. Vi informerade 
respondenterna med ett missivbrev. 

o Samtyckeskrav – Med det menas att alla delaktiga själva avgör vad de vill 
delta i och alla har fått den informationen innan mötet.  

o Konfidentialitetskrav – Med det menas att de personer som deltagit ska 
erbjudas största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att 
ingen har tillgång till dem. Vi berättade för respondenterna innan att vi inte 
kommer att nämna dem vid namn och inte heller vilken skola de arbetar på i 
vår undersökning. De respondenter som vill ta del av vår undersökning ska 
inte heller kunna se vilka som varit delaktiga. 

o Nyttjandekrav – Med det menas att det uppgifter vi samlat under vår 
undersökning inte får användas av andra utan deras och vårt godkännande  

4.9 Sammanfattning  
 

Undersökningen är en kvalitativ studie. Den kvalitativa metoden lägger tyngden på 
att förstå resultatet som visar sig istället för att förklara och förutsäga. Undersökning 
är till större delen gjord på en skola i kommunen. Detta på grund av att de är mest 
insatta i användandet av KBT i skolan. Respondenter har varit tre rektorer på olika 
skolor, tre lärare i årskurs ett till fem, en resurspedagog, special pedagoger och den 
ansvariga på kommunen i dessa frågor och två KBT pedagoger. Respondenterna har 
alla börjat arbeta med KBT i skolan de har alla fått en kort utbildning om KBT.  Vi har 
använt oss av ett subjektivt urval i vår studie. 
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Den metod som var mest lämpad att använda i uppsatsen var den kvalitativa som 
grundar sig på intervjuer med öppna frågor. För att få fram resultat av KBT metoden i 
skolan har intervjuer utförts som ett effektivt tillvägagångssätt.  
Intervjuerna består av både semistrukturerade och ostrukturerade. Intervjuerna har 
varit uppsökande och utförts på de intervjuades arbetsplats. 
 
När intervjuerna var färdiga och fältanteckningar skrivna kopierades anteckningarna. 
Datainformationen från intervjuerna renskrevs, organiserades, kategoriserades och 
kopierades. De renskrivna fältanteckningarna lästes igenom flertalet gånger för att 
bestämma mönster, likheter och olikheter i intervjusvaren för att kunna 
sammanställa dem till resultatredovisningen. Respondenterna har fått läsa och gett 
sitt godkännande av resultatsvaren. 
 
Reliabilitet blir det när mätinstrumentet visar samma resultat efter upprepande 
mätningar. Forskaren är en viktig del av undersökningen och tolkningen av den. 
Det finns olika sätt för att kontrollera resultatens validitet. Validitet definieras som 
ett mätinstruments förmåga att mäta det som man tänkt mäta. 
Vi har följt de fyra olika etiska ställningstaganden som gäller för svenska forskare. 
Det är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
 

5. Resultatredovisning 

5.1 Resultatpresentation 
 

Respondenterna är från tre olika skolor i kommunen och ansvariga inom kommunen 
kring uppstartande av KBT metoden i skolan. Resultatet kommer att presenteras 
genom att respondenterna har fått en bokstav och ett nummer. Detta för att 
respondenterna ska kunna vara anonyma i undersökningen. Respondenterna har fått 
benämningar från bokstaven A1-A12.  
 
Presentationen av resultatet görs genom att följa de olika kategorigrupperna 1-2 i 
intervjuguiden. Respondenterna är indelade i två kategorigrupper utifrån deras 
yrkesroller som lärare, rektorer, KBT pedagoger, specialpedagoger och ansvariga för 
barn och bildningsnämnden i kommunen där studien är gjord. De båda 
kategorigrupperna 1-2 består av olika intervjufrågor anpassade till respondenterna 
kategori grupperna 1-2. Resultatet visas genom en sammanfattning av 
respondenternas svar på intervjufrågorna. Kategori 1 består av respondenterna A1-
A4. 
 
5.2 Kategori 1 
 
Det var inte intressant för resultatet i studien om respondenterna var män eller 
kvinnor eller i vilken årskurs de arbetade, eftersom våra intervjufrågor inte hade 
sådant intresse. Antalet intervjuer var fyra stycken i kategori 1.   
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5.2.1  Varför har ni valt att starta upp detta projekt i skolorna i 
kommunen? 
 

De tillfrågade respondenterna A1-A4 svarade alla att det var på grund av att det inte 
tycker att skolorna har tagit hand om barn i behov av särskilt stöd på ett bra sätt. 
Respondenterna menar att efter det att kommunen gjort en undersökning på hur det 
gått för elever i behov av särskilt stöd när de slutat grundskolan, visade det sig att det 
inte hade gått så bra för dessa elever. Rektorerna tyckte att personalen som hade varit 
assistenter till eleverna med särskilda behov saknade kunskapen att ta hand om dem. 
Många föräldrar var kritiska till skolan hantering av barn i behov av särskilt stöd. De 
menar att oftast måste barnen få en diagnos för att få de rätta resurserna. 
 
Respondent A1 menar att på många skolor blev elever av olika anledningar som 
exempelvis barn med beteendestörningar, koncentrationssvårigheter och aggressivt 
beteende flyttade från sina klasser till mindre grupper där de fick vara och fick sin 
undervisning. Dessa elever i behov av särskilt stöd klarade sedan inte gymnasiet. 
Pedagogerna kom fram till att de tyckte att det var bäst att låta elever vara kvar i sin 
ordinarie klass. Målet att få eleverna att få vara kvar i sin ordinarie klass och fungera 
där visade sig vara svårt att uppnå. Dessa elever blev ofta kvar i hjälpklassen eller fick 
behålla sin resurspedagog i många år. Respondent A1 menar att alla elever har rätt att 
få undervisning som är individanpassad precis som det står i Lpo 94.  
 
Enligt respondent A2 består hjälpklassen av barn som är mycket oroliga och bråkiga 
på grund av olika anledningar. De har tagits ur sin ordinarie klass för att de inte har 
fungerat där. Många av de barnen har gjort situationen i klassrummet ohållbar för sin 
lärare och sina klasskamrater. Barnen i hjälpklasserna blir inga bra förebilder för 
varandra. Ålderskillnaden kan bli stor mellan eleverna, det kan skilja från sjuåringar 
till tolvåringar som går i den gruppen. De små hjälpklasserna blir ofta en isolerad och 
udda grupp av barn som inte känner tillhörighet med de övriga klasserna på skolan.  
 
Respondent A2 menar också att det inte är ovanligt att den här gruppen av barn får 
problem att passa in i samhället även när de blir äldre. De blir utpekade redan som 
små barn, och får svårt att smälta in i samhällets gemenskap. Resursassistenterna är 
ofta personal som inte alltid är utbildade pedagoger. Deras uppgift är att följa det 
enskilda barnet under hela skoldagen i klassrummet, gymnastiksalen, matsalen och 
på rasterna. De har en nära och oftast bra relation till det enskilda barnet. Men de är 
inte med efter skoltid när barnet är på fritids. Oftast uppstår det mer konflikter och 
bråk på fritids för att eleven inte har sin resurspersonal med sig. 
 

 5.2.2. Hur är det tänkt att ni ska arbeta i skolan med KBT? 
 

Respondent A1 informerade om att KBT är en typ av psykoterapi. När elever har ett 
störande beteende som försvårar deras lärande och gör att eleven är störande och inte 
fungerar i klassrummet, då är KBT en bra behandlingsmetod. KBT pedagogerna gör 
en beteendeanalys för att komma fram till varför individen har ett visst beteende och 
vad som utlöser beteendet och vad individen vinner på sitt beteende. Om pedagogen 
vet vad som ökar en elevs beteende kan pedagogen hjälpa eleven att få beteendet att 
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minska. En elev som har ett störande beteende och springer runt i klassrummet kan 
göra det för att han känner obehag av att sitta still. När barnet springer runt får det 
utlopp för sina känslor. Pedagogen kan hitta på andra lösningar så att eleven får röra 
på sig. Får eleven utlopp för sin energi på andra sätt minskar elevens behov av att 
springa runt och störa i klassen. Eleven behöver inte de konsekvenser som det ger, 
utan kan få det på ett sätt som fungerar utan att störa i klassrummet.  
 

Respondenterna A1-A4 berättar att skolledningen fick höra talas om Avestamodellen 
och tog kontakt med Avesta kommun, som är mycket nöjda med det här arbetssättet. 
De kom till skolan i kommunen och föreläste om arbetssättet och återberättade 
utifrån den utvärdering de gjort. De berättade för personalen i kommunen att de har 
ett nätverk runt barnet av föräldrar, lärare, skolgrupper och ett skolteam. 
Arbetsmodellen ser till barnets behov, rättigheter och möjligheter.  
 
Enligt respondenternaA1-A4 är skolgrupperna sammansatta av 2-3 personer med 
pedagogisk utbildning. Deras uppgift är att stödja den ansvarige läraren, annan 
pedagogisk personal och föräldrarna. Målet är att eleven ska fungera i sin ordinarie 
klass. Men de har några små hjälpgrupper kvar för vissa barn. De kunde inte helt ta 
bort arbetssättet med små grupper ur verksamheten. 
 
Två av respondenterna menar att i vår kommun kommer de att arbeta för att inte ha 
smågrupperna kvar. 
 

”Arbetssättet kommer att skilja sig lite ifrån Avestas kommun, vi vill utforma vårt 
arbetssätt utifrån vårt behov. Men även Avesta kommun har ändrat sin modell 
vartefter de arbetat med den och sett vad behoven varit” enligt respondent A1 och 
A2. 

  
I Avesta finns det ett skolteam menar respondenterna A1-A4, som är det yttre 
nätverket runt barnet. Det innehåller psykologer, beteendevetare, 
pedagog/handledare och en IT- pedagog. Skolteamet ska ge stöd och handledning till 
skolenheternas nätverk.  
-Men i vår kommun kommer vi inte ha ett skolteam, menar respondenten A1. 
Skolgrupperna i Avesta arbetar tillsammans med eleverna med avslappning, 
massage, ilske kontroll, rollspel, samtal, socialträning, konfliktlösning, observationer, 
seriesamtal, social färdighetsträning, avslappning och stegvisgrupper som arbetar 
med bl a moral och empati. Enligt pedagogerna är det viktigt att rektorn på skolan är 
en bra ledare när modellen presenteras för pedagogerna. Alla måste vara delaktiga 
och ta sitt ansvar för att arbetssättet följs och fungerar. När det inte fungerar i klassen 
av olika anledningar ska klassläraren kalla in KBT gruppen för att få en struktur och 
hjälp med problemen. Även lärarna måste vara beredda på att de kanske måste ändra 
på sitt beteende när så behövs.  
 
Respondenterna A1-A4 menar att KBT pedagogerna som är två stycken på varje skola 
kommer att stötta och handleda läraren i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
Läraren kommer att få säga till om det är någon elev som den känner att de behöver 
hjälp med. Då ska det inte bara vara för att man som lärare inte orkar eller vill ha de 
stökiga eleverna. Det ska göras en observation och beteendeanalys på eleven, sedan 
gör man ett åtgärdsprogram. De ska arbeta med belöning och beröm, inte med 
bestraffning. Arbetsmodellen kommer även att hjälpa elever som är exempelvis blyga, 
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och som behöver hjälp med ilske kontroll, men även pojk- och flickgrupper som anses 
tuffa och störande i klassen. 
Specialpedagogerna kommer att finnas kvar på skolorna som förut för att hjälpa barn 
som har läs och skrivsvårigheter. 
 

5.2.3. Vilken utbildning har de ansvariga KBT pedagogerna fått? 
 
Enligt respondenterna A1-A4 har kommunen utbildat KBT pedagoger som finns på 
varje skola. Utbildningen var 5-6 dagar. KBT pedagogerna har fått en fördjupning i 
KBT. Även lärarna och övriga pedagoger på skolan har fått en viss utbildning i KBT. 
Alla har bland annat fått Olle Wadströms bok Att förstå och påverka 
beteendeproblem. Boken är som en handbok med många tips att ta till i olika 
situationer. Där står det bland annat hur man ska göra en beteendeanalys, vilket är 
något alla bör känna till i det nya arbetssättet. De har även varit på föreläsningar med 
Gunnar Ahlin som är väl insatt i och arbetar sedan flera år med KBT. Lärarna har 
varit på studiebesök vid två skolor utomläns som arbetar med KBT sedan några år 
tillbaka. Respondent A1 berättade att KBT pedagogerna även har fått en fördjupning i 
samtalsmetodik, art, bokstavsbarn och utvecklingspsykologi. 
 
 
   ”Alla lärare har fått en dags utbildning med Gunnar Ahlin. Under förra läsåret hade rektorerna i 
uppgift att förankra metoden i respektive grupp personal. De flesta använde boken Att förstå och 
påverka beteendeproblem, en sorts handbok. Lärarna ska ha studerat och praktiserat. Under hösten 
2007 har alla ett möteskalendarium, där varje arbetslag ska reflektera med sina KBT are över metoden 
och praktiska fall ett antal gånger” anser respondent A4.  

5.2.4. Hur ser lärarna på det nya arbetssättet? 
 
Enligt respondent A2–A4 känner pedagogerna en viss tveksamhet till den här 
arbetsmodellen. Den är helt ny för dem och de undrar naturligtvis om den kommer 
att fungera som en bra metod till alla barnen. Det känns svårt när de nu står i början 
av arbetsmodellens införande. De undrar om de kommer att hinna med att arbeta på 
det här sättet, de tror att det kommer att ta mycket av klasslärarens tid. Kraven 
kommer att bli större på läraren när de ska arbeta med KBT. Men de tycker att det är 
bra att barnen med problem stannar kvar i klassrummet. De blir lättare accepterade 
av klasskamraterna för sin beteendestörning om de är en individ av den stora 
gruppen, istället för att tillhöra en liten grupp tillsammans med andra elever med 
beteende problem. På eftermiddagarna när barnen är på fritids ska fritidspersonalen 
fortsätta att arbeta med kognitiv beteendeterapi. De problem som tidigare uppstått 
när barnen varit på fritids utan sin assistent kommer nu att bli bättre tror personalen. 
 
Respondent A1 menar att det inte finns några tveksamheter ifrån pedagogerna sida, 
alla är positiva till det nya arbetssättet. 
 
Övriga respondenter A2-A4 menar att det kommer att bli tuffare för den enskilda 
läraren i klassen eftersom resurs personerna som tidigare funnits i klassen försvinner 
helt. Resurspersonerna var tidigare till hjälp för hela klassen och inte enbart för den 
eleven den var tillsatt för. Respondenterna A2-A4 anser att man som lärare måste ha 
en plan och tänka igenom hur man ska arbeta nu. De anser också att det mycket 
handlar om ditt eget beteende som vuxen. Respondenterna ser ändå väldigt positivt 
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på det nya arbetssättet.  De tror inte på det här med att skilja eleverna från sin klass 
och sätta dem i mindre grupper. 
 

5.2.5. Är det nya arbetssättet en besparing för kommunen? 
 
Respondent A1 menar att tanken med att starta projektet var inte att kommunen 
skulle göra en besparing, om det sedan visar sig bli en besparing är det bara positivt.  

De övriga respondenterna A2-A3 menar att det till en viss del är en besparingsfråga 
för kommunen. 

”Vi ser det som en effektivare arbetsmodell, och tror att vi kan få en ekonomisk 
vinning på att inte ha så många extraresurser. Ganska mycket pengar är satsade” 
menar respondent A4. 
 
5.3 Kategori 2 
 
Kategori 2 består av respondenterna A5 - A12 både män och kvinnor.  

5.3.1. Vilka fördelar ser ni med det nya arbetssättet? 
 

Respondent A5 och A6 menar att fördelen med det nya arbetssättet är att alla ska få 
vara kvar i sin ordinarieklass. De menar att elever i behov av särskilt stöd inte ska 
behöva gå till hjälpklass utan de ska få känna tillhörighet till sin ordinarieklass. 
Respondenterna anser att om elever är i hjälpklass blir det som en skyddad verkstad 
där elever inte konfronteras med samhället i övrigt. Den ordinarieklassen får heller 
inte lära känna dessa barn i behov av särskilt stöd. Elever i klassen fråntas kontakten 
med barn som anses vara annorlunda, och elever i behov av särskilt stöd placeras i en 
grupp för sig själva avskärmade från socialkontakt från den ordinarieklassen. 

Enligt respondent A5 är det viktigt att man som lärare följer det handlingsprogram 
som är bestämt i det nya arbetssättet. Att man som lärare måste fundera hur man går 
tillväga och lägger upp en plan, hur man ska arbeta. Det går inte som lärare att vägra 
att vissa elever inte får vara i klassrummet, utan ska få gå till hjälpklassen för att 
dessa elever ställer till problem i klassrummet.    

Respondenterna A9–A10 menar att det finns många fördelar med det nya 
arbetssätet. Varje individ får sina behov anpassade och tillgodosedda. Eleverna blir 
ordentligt kartlagda och man ser på situationen här och nu. Man bemöter varje elev 
utifrån de förutsättningar och de behov som de har. Man försöker hitta rätt vägar för 
att verkligen hjälpa eleven t ex genom träning, anpassning i miljön, anpassa 
bemötande osv. Varje individ får en möjlighet att lyckas. Man belönar positivt 
beteende och kan då få större förändringar till stånd. Man dokumenterar allt 
noggrant, skriver åtgärdsprogram och har täta uppföljningar. Man ändrar målen 
efterhand. Personalen får ett tätare samarbete eftersom de är tvungna att samarbeta 
kring barnen 
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5.3.2. Vilka nackdelar ser ni med det nya arbetssättet? 
 

Respondent A7 undrar hur den enskilda läraren ska kunna arbeta med KBT metoden 
i klassrummet med barn i behov av särkilt stöd och också hinna med de övriga 
barnen i klassen.  

”Det krävs otroligt mycket av den enskilda läraren med det nya arbetssättet. Om 
det finns flera barn med olika svårigheter i klassen och alla kräver olika 
bemötanden för att kunna hantera sitt beteende blir det svårt att hinna med och 
räcka till” menar respondent A7. 

”Det blir problem om alla inte kommer att följa det nya arbetssättet. Det handlar 
framför allt om hur ditt eget beteende är som vuxen” anser respondent A5. 

A8 undrar om det kan bli så att de lärare som klagar högst och mest är de som 
kommer att få mer tid av KBT pedagogerna. 

”I början var det nog motstånd ute på skolorna eftersom det blev något nytt, en 
förändring. Vi har inte märkt av det så mycket på vår skola men vi har hört det 
från andra skolor. Annars ser vi inga nackdelar” menar respondenten A9. 

 

Respondenterna A11 -A 12 anser att KBT är en metod som inte behandlar grunden till 
det verkliga problemet som leder till elevens störande beteende och att KBT är bara 
en tillfällig lösning på elevens störande beteende.  

 5.3.3 Känner ni att ni har fått den utbildning ni behöver? 
 

A7 anser att den utbildning som klasslärarna fått inte är tillräcklig för att göra ett bra 
arbete med KBT metoden.  

”Vi har fått en mycket bra start i KBT tänket. Utbildningsdagarna gav mycket. Det var ett bra 
upplägg, bra föreläsare och ett bra innehåll men man ska ju komma ihåg att vi inte är några 
terapeuter, vi har bara gått en introduktion. Efterhand kommer vi att få mer utbildning och då 
kan den också anpassas individuellt till vad varje person behöver och vilket behov det finns på 
varje skola. Under höstterminen sen vi startade KBT går alla resurspedagoger på handledning 
med Gunnar Ahlin. De träffas ca 1gång per månad och fortsätter utvecklingen i KBT tänket. 
Denna handledning kommer även att fortsätta under vårterminen” menar respondenten A9. 
 

5.3.4 Har ni som lärare/pedagog fått vara delaktiga till beslutet 
kring uppstartandet av KBT? 
 

Respondenterna A5–A10 är alla överens om att de inte fått vara delaktiga i beslutet. 
Beslutet har tagits av kommunledningen och rektorerna. Alla berörda pedagoger 
inom skolan har fått accepterat beslutet. De som inte vill arbeta med KBT metoden 
har antingen fått accepterat arbetssättet eller sökt sig till en annan arbetsplats. 
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Respondenterna A9 – A10 menar att pedagogerna på deras skola har fått följa 
processen från idé till igångsättande. Deras rektor har haft ett stort intresse i det här 
och är även projektledare. 

5.4 Sammanfattning 
 

Resultatet av studien visar att KBT projektet har startat på grund av att kommunen 
tycker att skolorna inte har tagit hand om barn i behov av särskilt stöd på ett bra sätt. 
Arbetssättet består av skolgrupper som är sammansatta av 2-3 personer med 
pedagogisk utbildning. Deras uppgift är att stödja den ansvarige läraren, annan 
pedagogisk personal och föräldrarna. Målet är att eleven ska fungera i sin ordinarie 
klass. Kommunen har utbildat KBT pedagoger som finns på varje skola. Utbildningen 
var 5-6 dagar. KBT pedagogerna har fått en fördjupning i KBT. Även lärarna och 
övriga pedagoger på skolan har fått en viss utbildning i KBT. Alla har bland annat fått 
Wadströms (2004) bok Att förstå och påverka beteendeproblem och uppföljning 
varje månad med handledning.   
 
Respondenter A2-A4 menar att det kommer att bli tuffare för den enskilda läraren i 
klassen med det nya arbetssättet, eftersom resurs personerna som tidigare funnits i 
klassen försvinner helt. Resurspersonerna var tidigare till hjälp för hela klassen och 
inte enbart för den eleven den var tillsatt för. De undrar om de kommer att hinna 
med att arbeta på det här sättet, de tror att det kommer att ta mycket av klasslärarens 
tid. Respondent A1 menar att det inte finns några tveksamheter ifrån pedagogernas 
sida, alla är positiva till det nya arbetssättet. Enligt respondent A2–A4 känner 
pedagogerna en viss tveksamhet till den här arbetsmodellen. Den är helt ny för dem 
och de undrar naturligtvis om den kommer att fungera som en bra metod till alla 
barnen. Arbetsmetoden kommer till viss del vara en besparingsfråga för kommunen. 
 
Fördelar med det nya arbetssättet är att alla ska få vara kvar i sin ordinarie klass. De 
menar att elever i behov av särskilt stöd inte ska behöva gå till hjälpklass utan de ska 
få känna tillhörighet till sin ordinarieklass. Nackdelar med projektet är att det krävs 
otroligt mycket av den enskilda läraren med det nya arbetssättet. Om det finns flera 
barn med olika svårigheter i klassen och alla kräver olika bemötanden för att kunna 
hantera sitt beteende blir det svårt att hinna med och räcka till. Utbildningen som 
klasslärarna fått är inte tillräcklig för att göra ett bra arbete med KBT metoden. 
Respondenterna A5–A10 är överens om att de inte fått vara delaktiga i beslutet att 
införa arbetsmetoden KBT i skolan. Beslutet har tagits av kommunledningen och 
rektorerna. 

6. Resultatanalys 
 

I analysen kommer vi att ställa litteratur och den forskning vi har använt oss av i 
relation till de resultat som vi kommit fram till via våra intervjuer, detta för att få en 
ökad förståelse och insyn i vad KBT är, och att ta reda på om den stökiga skolmiljön 
kan förbättras med hjälp av KBT.  Frågeställningarna i vår studie kommer att utgöra 
underlag för analysen.  
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 6.1 Vad är kognitiv beteendeterapi? 
 
Enligt hemsidan (www.kbt.nu) skriver de allmänt om att KBT är en typ av 
psykoterapi. Den grundar sig på forskning och teoribildning inom 
inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet KBT 
kommer ifrån att man vill lägga tonvikten på samspelet mellan omgivningen och 
individen, att det sker här och nu. Det framkom även i resultatet att KBT är en typ av 
psykoterapi. Där pedagogerna använder sig av beteendeanalys när en individ har 
exempelvis beteendestörningar, koncentrationssvårigheter och ett aggressivt 
beteende som påverkar lärandet. Respondenterna menade att det var bäst att låta 
elever vara kvar i sin ordinarie klass. Målet att få eleverna att få vara kvar i sin 
ordinarie klass och fungera där visade sig vara svårt att uppnå tidigare. Dessa elever 
blev ofta kvar i hjälpklassen eller fick behålla sin resurspedagog i många år. 
Respondent A1 menar att alla elever har rätt att få undervisning som är individ 
anpassad precis som det står i Lpo 94. Respondenterna anser som Ghafoori & Tracz 
(1997) menar att KBT i skolan visar en övergripande påverkan av barnens 
svårhanterliga beteende efter behandling med KBT och det gjorde även lärare och 
föräldrar. Av resultatet framkom att många föräldrar i kommunen har varit kritiska 
till skolans tidigare hantering av barn i behov av särskilt stöd.  Ghafoori & Tracz 
(1997) studie kom fram till att det räcker med behandling med enbart KBT, den 
behöver inte kombineras med något mer. Däremot svarade elever med blanddiagnos 
inte lika bra på behandling av KBT i skolan. 
 
Sammanfattningsvis är KBT en typ av psykoterapi. Där lärarna använder sig av en 
beteendeanalys på elever med beteendestörningar för att dessa elever ska kunna vara 
kvar i sin ordinarie klass. Vetenskapliga studier visar att barns svårhanterliga 
beteende kan förbättras med hjälp av KBT. 
 

6.2 Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta med 
KBT vid en skola. 
 
Enligt Normell (2002) har samhället förändrats och det är svårt att vara pedagog 
idag. Det är ofta stökigt i skolan och i klassrummet. Resultatet i vår studie visade att  
klasserna består till viss del av elever med beteendestörningar, koncentrations- 
svårigheter och aggressivt beteende. Det finns elever som är oroliga och bråkiga 
menar respondenterna. Normell (2002) anser att många vuxna som arbetar på 
skolan får ägna sig åt att vara kurator och polis utan att ha rätt sorts utbildning. 
Enligt resultatet i vår studie har många av de eleverna som tidigare placerats i 
hjälpklasser gjort situationen i klassen ohållbar för lärare och klasskamrater. 
Enligt Normell (2002) är det viktigt att pedagoger får det stöd och handledning som 
de behöver för att klara sin yrkesroll på ett professionellt sätt. Respondenterna anser 
att det finns många fördelar med det nya arbetssättet som ser till varje individ som 
Andersson (2004) menar att eleverna får sina behov anpassade och tillgodosedda. Att 
bemöta varje elev utifrån de förutsättningar och de behov som de har. Resultatet i vår 
studie visade att många föräldrar i kommunen där studien är gjord är kritiska till 
skolans hantering till barn i behov av särskilt stöd. Andersson (2004) anser att rätt 
vägar måste hittas för att verkligen hjälpa eleven t ex genom träning, anpassning i 
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miljön, anpassa bemötande osv. Varje individ får en möjlighet att lyckas, alla barn 
har olika förutsättningar och erfarenheter när de kommer till skolan. Skolan ska 
enligt Lpo 94 individualiseras undervisningen så att alla elever får det stöd de 
behöver. Alla elever och lärare på skolan ska känna sig trygga i sin vardag. 
Respondenterna återberättade att kommunen inte var nöjd med hur skolorna har 
tagit hand om barn i behov av särskilt stöd. Respondenterna tyckte att personalen 
som hade varit assistenter till eleverna med särskilda behov saknade kunskapen att ta 
hand om dem, och ge eleverna det stöd de behöver i sin inlärning. De små 
hjälpklasserna blir ofta en isolerad och udda grupp av barn som inte känner 
tillhörighet med de övriga klasserna på skolan.  
 
Enligt resultatet i vår studie har KBT pedagogerna fått utbildning i 5-6 dagar.  Även 
lärarna och övriga pedagoger på skolan har fått en viss utbildning i KBT. Grunden till 
KBT anser Palmkron–Ragnar (2006) är att få personen att tro på sig själv och våga ta 
tag i sitt problem. I intervjuerna framkom att alla pedagoger som arbetar på skolorna 
har bland annat fått och läst Olle Wadströms bok Att förstå och påverka 
beteendeproblem. Boken är som en handbok i hur bland annat en beteendeanalys 
utförs. Enligt www.kbt.nu görs en beteendeanalys för att se samspelet mellan eleven 
och omgivningen. Vårt resultat visade att de har varit på föreläsningar med Gunnar 
Ahlin som är väl insatt i och arbetar sedan flera år med KBT. Efterhand kommer KBT 
pedagogerna att få mer utbildning och då kan den också anpassas individuellt till vad 
varje person behöver och vilket behov det finns på varje skola. Sedan början av 
höstterminen 2007 går alla resurspedagoger på handledning med Gunnar Ahlin. De 
träffas ca 1 gång per månad och fortsätter utvecklingen i KBT arbetet. Denna 
handledning kommer även att fortsätta under vårterminen. Lärarna har varit på 
studiebesök vid två skolor utomläns som arbetar med KBT sedan några år tillbaka. 
Andersson (2004) anser att det måste finnas ett fungerande samarbete mellan dem 
som arbetar med eleverna, allt ifrån lärare till skolledning. De vuxna på skolan har ett 
ansvar att se till att göra en rättvis skola, det vill säga att påverka skolmiljön så att 
den formas till en miljö som hjälper alla elever.  
 
Studien visar sammanfattningsvis att det är viktigt att pedagogerna har rätt sorts 
utbildning och att de bemöter varje elev utifrån de förutsättningar och de behov som 
de har t.ex. genom träning, anpassning i miljö och bemötande. I kommunen där 
studien är gjord har pedagogerna fått en viss utbildning i KBT och utbildningen 
kommer att fortsätta under vt-08. 
 

6.3. När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan använder 
sig av KBT? 
 
Hammerström (2006) anser att oftast har skolorna det tufft ekonomiskt och 
klasserna kan vara stora och det finns inte tillräcklig hjälp för barn i behov av särskilt 
stöd. Resultatet i vår studie visar att när det finns elever i klassen med olika störande 
beteenden som kräver olika bemötanden är det lämpligt att använda sig av KBT 
metoden. Det är som Asmervik, Ogden & Rygvold (2005) menar att en 
beteendestörning är när eleven stör undervisningen med sitt beteende och påverkar 
inlärningen och elevens utveckling. Eleven har svårt att samarbeta med läraren och 
de andra eleverna i klassen på grund av sitt beteende.  
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Det framkom i resultatet av vår studie att på många skolor blev elever av olika 
anledningar som exempelvis barn med beteendestörningar, 
koncentrationssvårigheter och aggressivtbeteende flyttade från sina klasser till 
mindre grupper där de fick vara och fick sin undervisning. Det visade sig inte vara en 
bra lösning för barnen. Eleverna i hjälpklasserna blir inga bra förebilder för varandra. 
Ålderskillnaden kan bli stor mellan eleverna, det kan skilja från sjuåringar till 
tolvåringar som går i den gruppen. De små hjälpklasserna blir ofta en isolerad och 
udda grupp av barn som inte känner tillhörighet med de övriga klasserna på skolan. 
Det blir en nackdel precis som Andersson (2004) anser att när eleverna flyttas från 
sin klass får dessa elever ofta en stämpel på sig. De känner sig annorlunda och tappar 
ofta kontakten med kamraterna i den ordinarie klassen. En rättvis skola är en skola 
där resurserna fördelas efter elevernas behov och förutsättningar enligt Andersson. 
 
Då är det i stället bra att använda sig av KBT metoden. Precis som Ghafoori & Tracz 
(1997) menar i sin studie om kognitiv beteendeterapi i skolan. Undersökningen 
grundar sig på 20 studier som gjordes på barn mellan 5-13 år under 1987-1997. En 
observatör som är oberoende har gjort observationer i klassen på barnen före och 
efter dem har fått behandling med kognitiv beteendeterapi. De har kunnat se att 
barnen som behandlas med KBT har fått en övergripande förbättring i sitt 
svårhanterliga beteende. Resultatet i vår studie visar att läraren kan själv inte välja 
bort de störande eleverna från klassen, tanken är att alla elever ska få vara kvar i sin 
klass med stöd och hjälp av KBT pedagogerna. Alla måste vara delaktiga och ta sitt 
ansvar för att arbetssättet följs och fungerar.  
 
Sammanfattningsvis visar vår studie att det är lämpligt att använda sig av KBT när 
det finns elever i klassen med störande beteende som kräver olika bemötande för att 
undervisningen ska fungera. Med hjälp av KBT ska alla elever vara kvar i sin 
ordinarie klass. 
 

6.4 Hur tillämpar pedagogerna KBT i skolan? 
 
Enligt Avestas hemsida (www.edu.avesta.se) som beskriver hur de arbetar med KBT i 
skolan. Ska de arbeta med skolgrupper som kommer att bestå av två personer med 
KBT kompetens på varje skola. Skolgruppens uppgift blir att tidigt och i förebyggande 
syfte, stötta och hjälpa i elevens sociala och känslomässiga utveckling. Skolgruppen 
ska också stödja den ansvarige läraren, annan pedagogisk personal och kontakten 
med föräldrar till eleven. Målet med arbetssättet är att varje elev ska fungera i sin 
ordinarie klass och att de ges möjlighet att nå läroplanens mål.  
 
I studien vi har gjort framkom att skolledningen fick höra talas om Avestamodellen 
och tog kontakt med Avesta kommun, som är mycket nöjda med det här arbetssättet. 
De kom till skolan i kommunen och föreläste om arbetssättet och återberättade 
utifrån den utvärdering de gjort. De berättade för personalen i kommunen att de har 
ett nätverk runt barnet av föräldrar, lärare, skolgrupper och ett skolteam. 
Arbetsmodellen ser till barnets behov, rättigheter och möjligheter precis som enligt 
Lpo 94. Enligt respondenterna är det viktigt att rektorn på skolan är en bra ledare när 
modellen presenteras för pedagogerna. Vår studie visade att de kommer att arbeta 
med KBT i skolan som de gör i Avesta men med eventuellt vissa ändringar i 
strukturen utefter kommunens behov. KBTpedagogerna som är två stycken på varje 
skola kommer att stötta och handleda läraren i arbetet med elever i behov av särskilt 
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stöd. Läraren kommer att få säga till om det är någon elev som den behöver hjälp 
med. Då ska det inte bara vara för att man som lärare inte orkar eller vill ha de 
stökiga eleverna. Varje individ får sina behov anpassade och tillgodosedda precis som 
Wadström (2004) anser. Resultatet i vår studie visade att eleverna blir ordentligt 
kartlagda och man ser på situationen här och nu. Man bemöter varje elev utifrån de 
förutsättningar och de behov som de har. Man försöker hitta rätt vägar för att hjälpa 
eleven t ex genom träning, anpassning i miljön, anpassa bemötande osv. Precis som 
Wadström menar ska läraren med hjälp av KBT kunna ändra på det störande 
beteendet så måste eleven informeras om att de andra klasskamraterna störs och inte 
uppskattar beteendet. Respondenterna menar också att varje individ får en möjlighet 
att lyckas. Positivt beteende belönas och kan då få eleven att förändras till det bättre. 
Sedan dokumenteras allt noggrant, åtgärdsprogram skrivs och det görs täta 
uppföljningar. Målen ändras efterhand. Personalen får ett tätare samarbete eftersom 
de är tvungna att samarbeta kring barnen. Det ska göras en observation och 
beteendeanalys på eleven, sedan gör man ett åtgärdsprogram. De ska arbeta med 
belöning och beröm, inte med bestraffning  

Enligt resultatet i vår studie är det viktigt att man som lärare följer det 
handlingsprogram som är bestämt i det nya arbetssättet. Att man som lärare måste 
fundera hur man går tillväga och lägger upp en plan, hur man ska arbeta. Wadström 
anser att en beteendeanalys görs i tre steg. Först måste man fastställa problemet som 
ett beteende eller som en reaktion. Steg två och tre handlar om att hitta vad som 
startar beteendet och vilka förstärkningar det har. I resultatet framkom att det inte 
går som lärare att vägra att vissa elever inte får vara i klassrummet, utan ska få gå till 
hjälpklassen för att dessa elever ställer till problem i klassrummet. Wadström (2004) 
anser att när en beteendeanalys gjorts på barnet måste pedagogen ändra på 
förhållandena runt barnet som oftast kan vara att ändra på miljöförhållandena, hur 
eleven bemöts i sitt beteende och se över hur attitydpåverkan och undervisning 
fungerar. Då är det som Lundgren och Lökholm (2006) anser viktigt med det 
motiverade samtalet där eleven och läraren sitter tillsammans och pratar för att få 
eleven motiverad till att ändra sitt oönskade beteende. Läraren försöker få eleven att 
berätta om sin situation vad han vet, tänker och vill. Samtalet styrs så småningom in 
på elevens beteende och hur det uppfattas av eleven och vad som kan göras åt det.   

I vår studie framkom det som Wadström (2004) menar att förutsättningen inför en 
beteendeanalys är individens beteende. Respondenterna informerar om att lärarna 
gör en beteendeanalys för att få reda på varför eleven har ett visst beteende, vad den 
vinner på det och den utlösande faktorn. Men enligt några av respondenterna får inte 
en beteendeanalys svar på varför ett visst beteende framkallas, den får bara fram det 
som framkallar beteendet. 
 
Studien visar sammanfattningsvis att KBT i skolan tillämpas genom skolgrupper som 
består av två pedagoger med KBT kompetens som ska stötta elevernas sociala och 
känslomässig utveckling. Skolgruppen ska även handleda läraren och ha en god 
kontakt med föräldrarna. Det ska göras en observation och beteendeanalys på eleven, 
sedan gör man ett åtgärdsprogram. De ska arbeta med belöning och beröm, inte med 
bestraffning. 
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7. Diskussion 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse och insyn i vad KBT är, och att ta reda 
på om den stökiga skolmiljön som ofta förekommer, kan förbättras med hjälp av 
KBT. Vi stödjer oss av våra frågeställningar i diskussionen. 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Det har inte varit några svårigheter att få tag på litteratur som beskriver vad KBT är 
för något. Vi har fått tips och idéer på bra litteratur av bibliotekarie och rektorer i 
kommunen, som är väl insatta i arbetet med KBT. Mycket av litteraturen är utvald av 
ledningen i kommunen, den ska fungera som stöd och vägledning för pedagogerna 
som ska arbeta med KBT. Vi har även kompletterat med annan litteratur för att få 
information om hur pedagogernas situation ser ut i skolan idag och vad barn i behov 
av särskilt stöd har för olika svårigheter. Vi har även litteratur som berättar om andra 
användnings områden med KBT som exempelvis, ångest, fobier, depression, 
missbruk, ätstörningar, personlighetsstörningar och psykossjukdomar.  
 
Vi ville ha med tidigare forskning om KBT i skolan i vår undersökning. Det för att se 
om Wadströms (2004) teori att KBT är en bra behandlingsmetod för barn med 
beteendestörningar. Det visade sig vara svårt att hitta vetenskapliga studier om KBT i 
skolan, och att hitta litteratur och vetenskapliga studier som talar emot KBT som 
behandlingsmetod. Det var svårt att hitta något negativt om KBT i litteraturen. Vi har 
sökt efter något negativ om KBT i skolan på flera bibliotek och via internet. Vi har 
även rådfrågat bibliotekarie och specialpedagoger men de har inte kunnat hitta något 
negativt om KBT i skola. Därför blev vår studie inte så kritisk som vi ville från början 
av arbetet. Det vi fick fram som talar emot behandling av KBT är det som Ghafoori & 
Tracz (1997) anser i sin forskningsstudie att bland barnen med diagnos svarade de 
barnen med blanddiagnos inte lika bra på KBT behandlingen.  
 

7.1.1. Vad är kognitiv beteendeterapi? 
 
Lundh (2006) som är professor i klinisk psykologi vid Lunds universitet menar att 
kognitiv beteendeterapi är en ganska ny form av psykoterapi. En av de största 
styrkorna med KBT är att metoden hela tiden är under utveckling. Han anser att den 
största styrkan inom KBT är vad den empiriska forskningen kommit fram till. Lundh 
(2006) hänvisar till Kåvers (2006) översikt över de olika utvecklingsfaserna. 
Författaren menar att genom KBT tar pedagogerna reda på vad som fungerar för 
patienten för att nå upp till målet. Det viktigaste målet, med hjälp av 
beteendeanalysen, är att få eleven genom språket, tankarna och beteendet att reglera 
och stå ut med sina känslor.  
 
Det vi kunde se i vårt resultat från intervjuerna är att ledningen är väldigt positivt 
inställda till KBT som ett nytt arbetssätt i skolan. De anser att KBT är en bra 
behandlingsmetod för elever i behov av särskilt stöd, som även Larsson (2002), 
professor i barn och ungdomspsykiatri anser att av medicinska och psykologiska 
behandlings metoder som utvärderats i kontrollerade studier har kognitiv 
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beteendeterapi visats sig vara mest effektiv och har även den mest gedigna 
dokumentationen. Kan det vara på det viset att ledningen har påverkats av de 
föreläsningar som framhåller det positiva med KBT och den informationen de har fått 
från Avesta kommun som är väldigt nöjd med KBT som behandlingsmetod. Enligt 
vad Neverland (2005) presenterar i sin utvärdering av Avestamodellens är det ett bra 
arbetssätt som visat ett bra resultat. Målet att barnen med beteende störningar ska få 
vara kvar i sin ordinarie klass har kunnat efterföljas. Det har blivit en lugnare 
arbetsmiljö i klassrummet. För att få ett bra resultat i vår undersökning ville vi 
intervjua personal i Avestakommun.  Vi har vid ett flertal tillfällen försök att få 
kontakt med dem, men utan resultat. Vi har endast haft tillgång till Neverlands  
utvärdering av KBT som behandlingsmetod i skolan vilket kan ha påverkat vårt 
resultat i studien. En nackdel med resultatet av vår studie blev då att de respondenter 
vi hade tillgång till att intervjua nyligen har börjat arbeta med KBT i skolan, det 
innebär att de inte hunnit utvärdera om KBT ger ett positivt resultat i kommunen 
som leder till att eleverna får vara kvar i sina ordinarieklasser. 
 
Enligt Andersson (2004) får eleverna ofta en stämpel på sig, när de flyttas till mindre 
grupper. De får en etikett eller en diagnos som de får dras med resten av livet. Deras 
känsla av att vara annorlunda förstärks. Ofta tappar de kontakten med kamraterna i 
den ordinarie klassen. Något som vi tror också kan ha påverkat vårt resultat i studien 
är som respondet A1 menar att de pedagoger som arbetar i kommunen måste följa 
det nya arbetssättets direktiv, annars faller hela idén med KBT. Då undrar vi om det 
är underförstått att personalen som inte tror på KBT som arbetsmetod får söka arbete 
i en annan kommun? Kan det vara på det viset? Om det skulle vara på det viset, tror 
vi att det kan påverka studiens resultat genom att personalen inte har varit ärliga i 
sina svar på grund av att pedagogerna vill vara lojala. Enligt Avestas hemsida 
(www.edu.avesta.se) är det viktigt att alla är delaktiga och följer arbetsmodellen.  
 

7.1.2. Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta 
med KBT vid en skola? 
 
Vi tror precis som respondenterna anser att det kommer att krävas mycket arbete av 
KBT pedagogerna och den enskilde läraren för att nå upp till målen precis som Kåver 
(2006) menar. Det kommer förmodligen att ta lång tid innan kommunen har arbetat 
in sig på metoden. Det kanske hade varit bättre om kommunen hade låtit KBT 
pedagogerna och lärarna arbetat in sig på KBT metoden innan de avvecklade alla 
assistenter och hjälpklasser. Blir det på bekostnad av elever i behov av särskilt stöd? 
Dessa barn behöver en tydlig struktur och trygghet för att fungera i skolan. Det är 
som Andersson (2004) anser att när pedagoger känner att de inte räcker till och inte 
når fram till eleven, tappar de kontrollen, det är då det uppstår skolproblem. Vissa 
elever har svårare än andra att ta till sig kunskap och många gånger är det rörigt och 
oroligt i klassrummet vilket gör att det blir svårt att koncentrera sig. Enligt Palmkron-
Ragnar (2006) är det viktigast att eleven mår bra. Pedagogerna som ska hjälpa eleven 
med sitt beteende ska försöka se vad som är viktigt för just den eleven. Är det en klass 
med många elever, tror vi att det kan bli svårt att se varje individs behov. Webster-
Stratton (2004) menar att barn är olika personligheter med medfödda 
beteendemönster, aktivitetsnivå, humör, energi, anpassningsförmåga och tålamod. 
  
Det kommer att vara flera klasser på varje skola som är i behov av stöd och hjälp från 
de två KBT pedagogerna som finns på varje skola. Vi undrar om KBT pedagogerna 
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kommer att hinna med att handleda och stötta alla lärare och elever som har det 
behovet. I resultatet framkom att KBTpedagogerna får kontinuerlig handledning och 
diskussion med Gunnar Ahlin som har många års erfarenhet av arbete med KBT.  
KBTpedagogerna kommer att få mer behovsanpassad utbildning efter varje individ 
och skolas behov. För att få ett bra resultat av arbetet med KBT, tror vi att den 
kontinuerliga handledningen och individ anpassade utbildningen är ett måste under 
det första året för ett bra resultat och att KBT pedagoger blir trygga i sin roll.  
 
Enligt Evenshaug & Hallen (2001) har alla barn med sig olika erfarenheter och 
förutsättningar när de kommer till skolan. Vi tycker att det läggs ett stort ansvar på 
den enskilda läraren som inte fått utbildning i KBT i samma utsträckning som KBT 
pedagogerna. Pedagogerna på skolorna i dag har redan ett tufft arbete att se till alla 
elevers enskilda behov. Haug (1998) anser att Sverige har varit tydlig med att de vill 
skapa en skola för alla. Han menar att om alla elever ska bli fullständigt inkluderade 
måste något mer till än att bara flytta tillbaks elever från grupper och särskola till 
klassrummet. Kommunen där vår studie är gjord gör som Haug menar de använder 
sig av en metod för att få tillbaka de flyttade eleverna att fungera i klassrummet. Vi 
undrar om utbildningen lärarna i kommunen har fått är tillräcklig för att ta hand om 
elever i behov av särskilt stöd och arbeta med KBT i skolan. Kan verkligen några 
föreläsningar, en bok om KBT och studiebesök vid två skolor utomläns som arbetar 
med KBT sedan några år tillbaka, vara tillräckligt för att arbeta med KBT modellen.   
 
Enligt Normell (2002) har samhället förändrats genom tiderna och det är svårt att 
vara pedagog idag. Det är ofta stökigt i skolan och klassrummet. Många vuxna som 
arbetar i skolan har fått ägna sig åt att vara polis och kurator utan att ha rätt sorts 
utbildning. Lektioner går ofta åt till att reda ut konflikter. Författaren menar att det 
är viktigt att pedagoger får det stöd och handledning de behöver för att klara sin 
yrkesroll på ett professionellt sätt. Som vi tidigare har påpekat är verkligen 
utbildningen lärarna i kommunen har fått tillräcklig för att ta hand om elever i behov 
av särskilt stöd och arbeta med KBT i skolan. Hade det varit bättre om klassläraren 
också hade fått en fördjupning i KBT som KBT pedagogerna har fått. I en klass kan 
det finnas flera barn i behov av särskilt stöd. En enskild lärare kanske klarar av ett 
eller två elever i behov av särkilt stöd, men vi undrar om lärarna klarar av att arbeta 
med KBT i en klass med flera barn i behov av särskilt stöd. Precis som Kadesjö (2001) 
menar har en del barn koncentrationssvårigheter som påverkar deras lärande i 
skolan. De barnen med primär koncentrationssvårigheter har problem i nästan alla 
situationer de hamnar i.  
 
Det framkom lite svävande i resultatet att metoden kan leda till en besparing i 
kommunen, vilket inte alla i ledningen ville framhålla. Vi undrar om detta är en av de 
stora anledningarna till att kommunen valt att starta detta övergripande projekt. 
Naturligtvis är det för att ledningen anser det är en bra behandlingsmetod, men kan 
det vara på det viset att besparingen är det som ligger till grund för uppstartandet av 
KBT? 
Vi undrar om KBT är en metod som just nu är väldigt populär och kanske ifrågasätts 
för lite.   
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7.1.3. När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan använder 
sig av KBT? 
 
Elever med koncentrationssvårigheter har svårt att ta till sig regler och följa dem. Den 
här gruppen av barn behöver stort stöd av föräldrar och pedagoger för att kunna ta 
till sig regeln att läsa av den röda tråden i undervisningen, så att de utvecklas i sitt 
lärande. Enligt Asmervik, Ogden & Rygvold (2005) kan beteendestörningar vara att 
eleverna stör undervisningen, bråkar och att läraren har svårt att hantera dem. De 
kan vara otrevliga mot läraren och visa en hotfull attityd. Dessa barn gör att det blir 
ett ohållbart klimat i klassrummet. Vid svårare beteendeproblem kan det vara att 
eleven har ett häftigt temperament, överaktiv, svårt med uppmärksamhet och en 
kraftig oppositionslust. Hammerström (2006) anser att KBT är en bra 
behandlingsmetod att använda vid social, moral och känsloträning. Vi hoppas att 
arbetet med KBT metoden i skolan kan bidra till att barn i behov av särskilt stöd 
lättare får tillgång till resurser, utan att de först har fått en diagnos. Resultatet visade 
att många föräldrar till barn i behov av särskilt stöd är i dag kritiska till skolans 
hantering av deras barn. Men enligt Wadström (2004) får föräldrarna i arbete med 
KBT större delaktighet i sitt barns utveckling och lärande. Vi anser att det är viktigt 
att redan i förskolan fånga upp de barn som är i behov av särskilt stöd, istället för att 
vänta med att sätta in resurser när barnen börjat skolan. Fångas dessa barn upp 
redan i förskolan och pedagogerna redan där kan ta tag i orsaken till problemet, 
kanske de då inte behöver lika stora eller inga resurser alls. Vi tror precis som det 
som framkom i resultatet, att man som lärare måste ha en plan över hur man som 
lärare ska arbeta och den ska vara väl genomtänkt. För att få ett bra resultat av KBT 
och för att möta barnen på ett bra sätt krävs det att läraren ser över sitt eget beteende 
och bemötande. Vi håller med det som framkom i resultatet att det är bra att elever 
blir ordentligt kartlagda och man ser på situationen här och nu. Varje elev ska 
bemötas utifrån deras förutsättningar och behov. Allt dokumenteras noggrant, 
åtgärdsprogram skrivs och täta uppföljningar görs, målen ändras efterhand.  
 

7.1.4. Hur pedagogerna tillämpar KBT i skolan? 
 

Enligt Avestas hemsida (www.edu.avesta.se) arbetar Avesta kommun med 
skolgrupper som kommer att bestå av två personer på varje skola och de ska ha 
pedagogisk kompetens. Det kommer också att finnas ett skolteam som består av 
psykologer, kurator, pedagog/handledare. Deras uppgift är att ge stöd och 
handledning i de olika skolenheternas nätverk och samordning av det yttre 
nätverkets insatser. Som till exempel socialtjänsten, BUP och BVC. I kommunen där 
studien är gjord har de valt att inte ha ett skolteam. Detta tror vi kan påverka 
arbetsmodellen negativt, eftersom det fina resultat arbetsmodellen har fått i Avesta 
bygger på att även skolteamet är delaktigt. Vi tror inte att det är bra att förstöra ett 
koncept som har visat fina resultat, vi tror att skolteamet har en viktig roll för den 
enskilda läraren. I resultatet framkommer det att den enskilda läraren tror att det 
kommer att bli tufft. De undrar om de kommer att hinna med att arbeta på det här 
sättet, de tror att det kommer att ta mycket av klasslärarens tid. Kraven kommer att 
bli större på läraren när de ska arbeta med KBT. 
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I vårt resultat framkom det från två av respondenterna att KBT inte alltid är en bra 
behandlingsform. De menar att det inte alltid leder fram till källan av 
beteendeproblemet. Men enligt Wadström (2004) utgår KBT behandlingen i från en 
beteendeanalys där problemet fastställs som ett beteende eller som en reaktion. Steg 
två och tre handlar om att hitta vad som startar beteendet och vilka förstärkningar 
det har. I det första steget som bildar själva beteendeanalysen söks alla viktiga 
situationsfaktorer och även orsaker som gör att beteendet uppstår. Pedagogen söker 
också alla förstärkande konsekvenser som gör att det är värt att använda beteendet. 
Delvis håller vi med respondenternas resonemang att källan till beteendet inte tas 
fram. Men frågan är om det inte räcker att med hjälp av beteendeanalys få fram 
orsaken till det utlösande beteendet. Källan till problemet kan bottna i händelser som 
pedagogerna i vissa fall har svårt att få fram och inte heller har kompetens att utreda. 
Pedagogernas ansvar är att elever ska fungera i klassrummet och utvecklas i sitt 
lärande. Vi tror att KBT är en bra behandlingsmetod och hjälper de flesta barn med 
störande beteende i skolan. 

7.2 Metoddiskussion 
 

Intervjuerna har gått bra och vi bestämde oss för att inte förbereda respondenterna 
med intervjufrågorna innan besöket. Det valde vi för att få svar som vi tror var mer 
uppriktiga och spontana. Respondenterna var engagerade och samarbetsvilliga under 
intervjuerna detta har lett till att vi har fått mycket och detaljerad information. Det 
tror vi har påverkat insamlandet av vårt resultat positivt.  
 
För att få med det som var relevant för vår studie, var vi tvungna att göra ett visst 
urval av resultatet för sammanställningen. Vid intervjuerna användes inte 
bandspelare, vi valde att anteckna båda två. Detta för att enligt Denscombe (2000) 
kan respondenterna bli påverkade i sina svar. Respondenterna kan känna sig 
pressade och blir mindre ärliga i sina svar när de vet att deras svar kommer att finnas 
på band. Intervjusituationen kan bli konstlad av bandspelarens närvaro. 
Misstolkningar av resultatet minskade eftersom vi båda var närvarande och gjorde 
fältanteckningar under intervjuerna.  
 
Det som vi tror kan vara negativt för vår studie är att alla respondenterna är relativt 
nya i arbetet med KBT. Vilket kan leda till att respondenternas svar har varit liknande 
och ännu är de flesta pedagogerna positivt inställda till KBT. Resultatet kan ha 
påverkats av att hälften av intervjuerna har gjorts på en skola i kommunen. Vi tycker 
att vi har fått fram ett brett och tillförlitligt resultat med hjälp av våra intervjuer.  

7.3 Slutsatser 
 
Syftet med vår studie var att få en ökad förståelse och insyn i vad KBT är, och att ta 
reda på om den stökiga skolmiljön som ofta förekommer, kan förbättras med hjälp av 
KBT och genom våra forskningsfrågor har vi inriktat oss på, Vad är kognitiv 
beteendeterapi? Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta med KBT 
vid en skola? När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan använder sig av 
KBT?  Hur pedagogerna tillämpar KBT i skolan. Vi tycker att resultatet visar att vi fått 
svar på våra frågor.  
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KBT är en behandlingsmetod i form av psykoterapi som har visat bra resultat för barn 
i behov av särskilt stöd i skolan. Den grundar sig på beteendeanalysen, för att hjälpa 
eleven genom språket, tankarna och beteendet, reglera och stå ut med sina känslor.  
 
Förutsättningarna för att arbeta med KBT i skolan är att pedagogerna fått utbildning i 
5-6 dagar, föreläsningar, studiebesök och kontinuerlig handledning en gång i 
månaden. Pedagogerna kan också få ytterligare individuell utbildning vid behov. 
 
Det kan vara lämpligt att använda KBT i skolan när det finns elever i klassen med 
olika störande beteenden som stör undervisningen med sitt beteende och påverkar 
inlärningen, och har svårt att samarbeta med läraren och de andra eleverna i klassen. 
 
Skolan tillämpar KBT genom att arbeta med skolgrupper som kommer att bestå av 
två personer på varje skola och de ska ha pedagogisk kompetens. Skolgruppens 
uppgift blir att tidigt och i förebyggande syfte, stötta och hjälpa i elevens sociala och 
känslomässiga utveckling. Skolgruppen ska också stödja den ansvarige läraren, 
annan pedagogisk personal och kontakten med föräldrar till eleven. Målet med 
arbetssättet är att varje elev ska fungera i sin ordinarie klass och de ges möjlighet att 
nå läroplanens mål.  
 
Sammanfattningsvis vill vi poängtera att vår studie är gjord när kommunen precis 
har startat upp KBT arbetet i skolan. Detta har medfört att vi inte kunnat ta del av 
någon utvärdering kring arbetet med KBT i kommunen. Resultatet kan ha påverkats 
av att respondenterna är personer som är väl insatta i användandet av KBT i skolan. 
 

7.4 Nya forskningsfrågor 

 
o Det skulle vara intressant att undersöka om KBT metoden fungerar på alla 

barn i behov av särskilt stöd i skolan. Nu när kommunen har avvecklat 
assistenter och hjälpklasser. 

o Att göra en utvärdering efter några år beträffande resultatet som kommunen 
har fått fram i arbetet med KBT i skolan. 

o En annan fråga som är intressant är om KBT projektet kommer att bli en 
ekonomisk vinning i längden. 

o Kommer KBT metoden att fungera lika bra i förskolan som i skolan? 
o Det skulle vara intressant att undersöka om det finns mera forskning som talar 

emot KBT som behandlingsmetod i skolan. 
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Bilaga 1   

 
Intervjuguide         
 
 
 
Kategori 1  respondenterna A1 - A4 
 

1. Varför har ni valt att starta upp detta projekt i skolorna i 
kommunen? 

2. Hur är det tänkt att ni ska arbeta på skolan? 

3. Vilken utbildning kommer de ansvariga KBT pedagogerna att få? 

4. Vilken utbildning kommer pedagogerna på skolan att få? 

5. Hur ser lärarna på det nya arbetssättet? 

6. Är det en besparing för kommunen? 

 

 
Kategori 2  respondenterna A5 – A12 
 

1. Vilka fördelar ser ni med att arbeta med KBT i skolan? 

2. Vilka nackdelar ser ni med att arbeta med KBT i skolan? 

3. Känner ni att ni har fått den utbildning ni behöver? 

4. Har ni som lärare/pedagog fått vara delaktiga till beslutet kring 
uppstartandet av KBT? 

 

 

 
 
 
 



40 

 

Bilaga 2                  
Missivbrev 

 
 
Hej!  
Vi är två lärarstudenter som heter Britt Almetun Englund 
och Maria Nummelin från Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna. Vi skriver vårt examensarbete på 
lärarprogrammet. Examensarbetet handlar om Kognitiv 
beteendeterapi i skolan.  
 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse och insyn i 
vad KBT är, och att ta reda på om den stökiga skolmiljön 
som ofta förekommer kan förbättras med hjälp av metoden 
kognitiv beteendeterapi - KBT. 
 
Vi har ett antal frågor kring KBT i skolan som vi vore 
tacksamma om ni har möjlighet att svara på. Intervjun är 
frivillig och du kan avbryta den när du så önskar. 
Informationen du lämnar kommer att behandlas helt 
anonymt. 
 
Om du har frågor eller funderingar kring intervjun ber vi 
dig kontakta oss snarast.  
 
Vi återkommer per telefon för att boka en tid till intervjun 
om du är intresserad. 
 
Tack för visat intresse!  
 

          Med vänliga hälsningar 
  
Britt Almetun Englund       
Maria Nummelin                  
 
Handledare: Ulf Nytell        


