
Beteendeintervention i gymnasieklass
- ökad närvaro som målsättning

Ulrika Persson

Handledare: Ingemar Torbiörn och Wiwi Ahlberg
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 20 POÄNG, 2007

STOCKOLMS UNIVERSITET
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN



2

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1

S a m m a n f a t t n i n g 4

I n l e d n i n g 4

Gymnasieutbildning 4

Beteendeproblem och stökig arbetsmiljö 6

Preventiva metoder i grundskola 7

Från skola till organisation 9

Organizational behavior management 10

Placebo i arbetspsykologiska undersökningar 18

Val av metod 19

Syfte och frågeställningar 19

M e t o d 19

Undersökningsdeltagare 19

Procedur 19

Design 23

Databearbetning  24

Material 25

Etik 25

R e s u l t a t 25

Attityder angående sen ankomst och frånvaro 25

Elever om hög frånvaro och undervisning 26

Målsättning och mätning av det förväntade resultatet 27

Identifierade nyckelbeteenden 27

Beteendeanalys 27

   Åtgärder 30

   Frånvarotillfällen och mätning av registrering 32

   Utvärdering – intervention 33

   Utvärdering – enkät 34



3

D i s k u s s i o n 35

Funderingar kring skolan och organisation 35

Metodologiska funderingar 37

Vad kan man dra för slutsatser kring OBM-metoden och

gymnasieklassen? 39

Avslutningsvis 41

R e f e r e n s e r 42



4

S a m m a n f a t t n i n g *

Ulrika Persson

Gymnasieutbildningen i Sverige är en frivillig skolform där 98
procent av Sveriges ungdomar påbörjar ett program.
Skolreformer och större klasser präglar gymnasieskolan och
ställer nya krav på det pedagogiska arbetet. Studier har visat att
stökig arbetsmiljö och hög frånvaro är några av de problem som
förekommer inom gymnasieskolan. Forskning kring
förebyggande metoder för beteendeproblem i grundskola har
visat att ett uppmuntrande och strukturerat lärarledarskap är en
viktig komponent för adekvat skolmiljö och goda studieresultat
hos elever. Oganizational behavior management är en metod
inom organisations- och ledarskapsutveckling baserad på
inlärningspsykologi. Metoden ligger till grund för
beteendeinterventionen i föreliggande undersökning. Syftet med
undersökningen var att via OBM genomföra en
beteendeintervention i en gymnasieklass under fyra veckor med
målsättningen att minska frånvarotillfällen med minst 10 procent
under kärnämneslektionerna. Utvärderingen visade att frånvaro
sammanlagt hade minskat med 10,84 % samt att lärarna ansåg
att kunskapen kring metoden varit givande för dem i deras
lärarprofession. Frånvaro mellan första och sista mätperiod var
signifikant (0.013).

Nyckelord: beteendeintervention, OBM, gymnasieskola, positiv
förstärkning, ledarskapsutveckling

I n l e d n i n g

Gymnasieutbildning

Gymnasieskolan har successivt förändrats från att ha varit en urvals- och tillvalsskola till att i
praktiken vara obligatorisk. Nästan samtliga 16 åringar i Sverige idag påbörjar idag en
gymnasieutbildning (Liljeqvist, 1999; Skolverket, 2000).

Läroplanen för gymnasieskolan bygger på skollagen om likvärdig utbildning i hela landet.
Syftet med den svenska gymnasieskolan lyder enligt läroplanen; förbereda eleven inför
arbetslivet, fortsatta studier samt påverka individens utveckling mot en aktiv demokratisk
medborgare (Utbildningsdepartementet, 1994; Myndigheten för skolutveckling, 2006).
Utbildningen förutom kunskaper och färdigheter ska även främja elevens utveckling till en
ansvarsfull och harmonisk samhällsmedborgare (Utbildningsdepartementet, 1994).
Utbildningen ska också ta hänsyn till elever med särskilda behov.

_____________________________________

* Tack till handledare Wiwi Ahlberg och Ingemar Torbiörn för teoretiskt och praktiskt stöd. Tack till de
praktiker och forskare som bidragit med material och tips, Leif Andersson, Leslie Braksick och Martin Forster.
Avslutningsvis vill jag tacka skolledning, administration, lärare och elever för det goda samarbete som gjort
denna studie möjlig.
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Riktlinjer att följa i läroplanen innefattar såväl mål och visioner kring kunskapsinhämtning
inför vidareutbildning, yrkesutbildning samt den individuella personliga utvecklingen (elva
steg 2007).

Målet med den individuella utbildningen enligt läroplanen är:

1) Godkänt inom ämnena svenska, engelska och matematik
2) Utbildning i kärnämnen som ingår i gymnasieutbildningen
3) Utbildning inom hantverksämnen som förbereder skolstart inom

hantverksprogrammet.

Gymnasieskolan är den skolform som har genomgått de största strukturförändringarna inom
skolsystemet de senaste tio åren (Skolverket, 2005; Skolverket, 2001). En rad reformer i
program- och inriktningsstrukturen och även betygssystemet har förändrats. Gymnasieskolans
utbildningar har blivit alltmer homogena och skillnaderna mellan de olika programmen
minskar och de teoretiska kraven ökar. Uppdelningen mellan teoretisk och praktisk utbildning
har minskat och krav på studieresultat inför högre utbildning finns inom alla inriktningar idag.
Inom pedagogisk forskning har betydelsen av gymnasieskolans förändrade uppdrag inte
studerats i någon högre grad, förutom en del ämnesdidaktisk forskning (Ogden, 2005).

I svenska dagbladet kan man läsa om skolminister Jan Björklunds kritik mot dagens
kursutbud. Han menar att gymnasieskolan varken har lyckas förbereda elever för yrkeslivet
eller för vidare studier. Förslag från den borgerliga alliansen gällande gymnasieskolan är
förutom en tydligare uppdelning mellan teori och praktik, mer disciplin och högre
förväntningar på eleverna (Stockholm TT, 2007).

Studieresultat

Antalet unga som väljer att fortsätta studera på högskola eller universitet har fördubblats
sedan 1980- talet (Gymnasiekommittén, 2002; Stockholms stad, 2004). Dock uppger
varannan universitetslärare i en undersökning från skolverket att unga studenter i dag är sämre
förberedda för högskolestudier än vad de var för 5-10 år sedan (Var fjärde 20-åring saknar
slutbetyg, 2007).

Många saknar helt de förkunskaper som krävs för att klara en högskoleutbildning (Skolverket,
2001; Skolverket, 2005). Även bland elever som avslutat en gymnasieutbildning och gått
vidare till högre studier finns stora kunskapsbrister. Enligt en aktuell undersökning går 75
procent av Sveriges gymnasieelever ut med godkända betyg och var fjärde elev hoppar av den
påbörjade utbildningen (Skolverket, 2005). Av dem som börjar det individuella programmet
är det bara en av fem som klarar gymnasiet. Det kan jämföras med att nio av tio elever klarade
gymnasieutbildningen 1994 (Skolverket, 2005).

Olovlig frånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig men undervisningen är obligatorisk vid påbörjad
skolgång (skolverket, 2005). Olovlig frånvaro eller skolk innebär att eleven inte har deltagit i
det obligatoriska skolarbetet och uteblivit med sjukanmälan. Riksdag och regering menar att
det är av högsta prioritet att skolorna och föräldrar samarbetar mot målet att motverka skolk.
Förutom att den enskilda individens studieresultat påverkas negativt är närvaro under
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lektionstid en grundläggande förutsättning för att läroplanen ska kunna följas (Skolverket,
2005).

Frånvarostatistiken från utbildningsförvaltningen 2004 för Stockholms gymnasieskolor
visade att den totala frånvaron och skolket ökar. Studien visar att frånvaron hade stigit från
13,6 procent 2002/03 till 14,9 procent året 2003/04 (Stockholms stad, 2004). Det individuella
programmet hade högst frånvaro med 53,7 procent under läsåret 2003/04, varav 50 procent
definierades som olovlig frånvaro.

Beteendeproblem och stökig arbetsmiljö

Beteende definieras i denna studie som en observerbar handling, uppförande eller reaktion hos
en individ i förhållande till sin omgivning som antas har kopplingar biologiskt, psykologiskt
och sociologiskt. Ett önskvärt beteende är kopplat till de sociala normer som förväntas i det
sammanhang som individen befinner sig. Icke – önskvärt beteende är således ett beteende
som avviker mot den sociala normen och som orsakar besvär för individen själv och/eller dess
omgivning (Öst, 2006; Kimber, 2005).

Studier har visat att pedagoger inom förskola och skola ständigt möter barn och ungdomar
med beteendeproblem i grundskola och på gymnasienivå (Allday & Pakurar, 2007; Webster
& Reid, 2000). Beteenden som kan vara ett hinder i både inlärning och relationer till andra.
Stökig arbetsmiljö hindrar elevernas förutsättning för koncentration och inlärning (Ogden,
2005).

I samband med stökig arbetsmiljö kan ett adekvat bemötande av barn och ungdomar med
beteendeproblem vara svårt för pedagoger att utöva då den egna frustrationen hindrar det.
(Gregory, Heal, Jeffery, Ingvarson; 2007; Ogden, 2005). Vidare leder ofta frustrationen till ett
bemötande som då inte är adekvat i det aktuella sammanhanget och kan resultera i ett
bemötande som snarare uppmärksammar och vidmakthåller ett icke-önskat beteende. Således
är barn och ungdomars beteendeproblem inte i sig ett av skolans största problem utan
pedagogers okunskap om hur man hanterar det (Kimber, 2005). Skolan ska arbeta
förebyggande, vara klar i sin kommunikation och motivera personal och elever (Kimber,
2003; Ogden, 2005).

Terje Ogden är en av nordens främsta skol- och preventionsforskare. Han menar att
förändringsarbete inom skola är framgångsrikt då fokus på beteenden och handlingar
föreligger snarare än fokus på egenskaper hos enskilda individer. Med tyngdpunkt på
förändring av de beteenden som föreligger i den sociala kontexten, kan alla dela ansvaret i
förändringsarbetet. Att fokusera på beteenden kan också vara mer konstruktivt än att tala om
”krävande elever”. Långsiktigt arbete kräver förändring av beteenden i sitt sammanhang i
positiv bemärkning snarare än att öka påbud och förmaningar (Ogden, 2005). Forskning visar
att ordningsbetyg och disciplinära åtgärder inte dämpar stökighet och bråk utan snarare
trappar upp olika problembeteenden (Ogden, 2005).

Ogden (2005) menar att det är en paradox att skolan, som själv är en utbildningsinstitution, i
så liten utsträckning bygger sin egen verksamhet på forskning och kunskap. Ogden bygger
sina resonemang på de rön som kommit fram ur internationella metaanalyser. Vidare menar
han att skolpolitik och läroplaner snarare utgår främst från filosofi och ideologi än forskning
och vetenskap (Ogden, 2005). Den omfattande kunskapen som finns idag om hur man kan
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förebygga och reducera beteendeproblem, tillämpas inte i den utsträckning som skulle
behövas (Ogden, 2005).

Preventiva metoder kring beteendeproblem i grundskola

Aktuell forskning tyder på att social färdighetsträning med elever har positiva effekter på
undervisningen (Ogden, 2005). Begreppet social färdighetsträning kan innefatta förståelsen av
de regler och den kultur som är adekvat i klassrumsammanhanget samt hur man hanterar dem.
Ogden menar att social kompetens underlättar det sociala samspelet med andra människor och
är således förebyggande för stress och motgångar i skolan med andra barn och vuxna.
Förmågan till social kompetens kan även gynna samarbete med andra kopplat till
skoluppgifter vilket således kan påverka kunskapsmålen (Ogden 2005). I det sociala lärandet
ingår att eleverna tränas i att ta ansvar, samarbeta, handskas med grupptryck och att förstå
sina egna och andras känslor (Kimber, 2003).

De skolor som skapat ett tryggt skolklimat har inom studier visat utmärkande egenskaper som
varit framgångsrika för skolorganisationen. Skolledningen har i dessa fall upplevts som en
professionell auktoritet med strategiska visioner (Gymnasiekommittén, 2002). Visionerna har
delats av skolledningen och hela personalen. Ett kollegialt samarbete personalen emellan och
ett ändamålsenligt samarbete mellan hem och skola har även förekommit (Så styrs skolan,
2007). Undervisningen har varit uppbyggd kring en tydlig struktur med en uppgiftsorienterad
kunskapsinhämtning. Positiv bekräftelse, tydliga, positiva och realistiska förväntningar på
eleverna samt löpande utvärdering och uppföljning av elevernas arbete är också en viktig
komponent. Man har också följt upp utbytet mellan lärare och elev samt undervisningens
effektivitet och de problem som uppstår. Ett elevcentrerat synsätt med betoning på elevers
rättigheter har framhållits. Även preventiva program inriktade på specifika problem och
beteenden, som visat sig framgångsrika i vetenskapliga utvärderingar, innehåller dessa
egenskaper (Ogden, 2005).

Social och Emotionell Träning

SET är en drogförebyggande metod med syfte att lära elever att hantera sina känslor, utökad
självkännedom, motivation, empati och social kompetens (Social och emotionell träning,
2007). Grundskolan är målgrupp och metoden ska finnas under hela skolperioden, en timme i
veckan. Skolledning deltar i metodimplementeringen som en viktig förutsättning att
vidmakthålla effekter. Samarbete med föräldrarna är en viktig del i arbetet och centralt i
metoden är att arbeta med positiv förstärkning och beröm. Undersökningar vid skolor i
nordvästra USA har visat positiva effekter hos elever i form av 1) bättre impulskontroll, bättre
uppförande, ökad förmåga att handskas med oro och ängslan 2) ökad förmåga att lösa
konflikter samt minskat kriminellt beteende, minskat användande av droger och minskad
utslagning i skolan (Social och emotionell träning, 2007). I Sverige pågår för närvarande en
utvärdering av SET där fyra skolor ingår i studien (Social och emotionell träning, 2007).

Olweus mobbningsförebyggande program

Olweus mobbningsförebyggande program är utvecklat vid universitetet i Bergen och arbetar
med syftet att motverka mobbning i skolor. Effekterna av programmet har visat sig vara
förutom minskad mobbning, även minskad skolk, skadegörelse och tidig alkoholdebut bland
eleverna. Programmet har, enligt amerikanska utvärderingar, visat sig vara våldsförebyggande
med goda dokumenterade effekter (Olweus, 1992). Arbetsklimatet i de skolor där metoden
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förekommit konsekvent har även förbättras (Olweus, 1999). Olweus program involverar
rektor och hela skolpersonalen, föräldrar och elever med syfte att vidmakthålla resultatet samt
agera för att alla på skolan tar sitt fulla ansvar för en trygg skola. Klara och tydliga regler mot
mobbning, liksom samarbete med föräldrarna, är väsentliga delar i programmet. Utbildning,
regelbundna samtalsgrupper och färdighetsträning för personalen utgör grunden och lärarens
ledarskap och förhållningssätt är ett viktigt tema i samtalen (Olweus, 1992).

Classroom Management

Classroom Management Program är en klassrumsmetod utformad av psykologen och
forskaren Carolyn Webster-Stratton på Incredible Years Classroom Management Program i
USA (Webster & Reid, 2000). Arbetsmodellen riktar sig mot pedagoger som arbetar med barn
i förskolan och grundskolan. Programmet är utformat med syfte att förebygga och hantera
problembeteende både på grupp- och individnivå via samarbete med eleverna, lärarna och
elevers föräldrar. Även i denna metod ritas fokus åt uppmärksamhet mot önskvärt beteende
och mindre uppmärksamhet mot oönskat beteende. Birgitta Kimber som är psykoterapeut och
speciallärare och den främsta svenska företrädaren för metoden har uttryckt att man arbetar på
att ”ta eleven på bar gärning när han/hon har gjort något bra” då forskning visat att barn med
beteendeproblem utför önskvärda beteenden 30 procent av tiden i klassrummet (Kimber,
2005). Genom utbildning till pedagogerna i konkreta och effektiva strategier utvecklas
kommunikation mellan lärare och elever samt träning av elevernas sociala färdigheter
(Webster & Reid, 2000).

Classroom management har inom flera internationella studier och utvärderingar visat resultat
på minskning av skolk, kriminalitet och användning av alkohol och andra droger bland elever
samt en främjande positiv anknytning till skolan. Vidare har resultaten påverkat skolarbetet
och lärandet positivt. I två amerikanska randomiserade studier visade resultaten på en ökning
av barnens positiva interaktioner med kamrater, skolfärdigheter och engagemang i
skolaktiviteter (Webster & Reid, 2000).

Skolkomet

Skolkomet är ett svenskt program som bygger på samma principer som inom classroom
management där fokus ligger på pedagogers förhållningssätt i klassrum med syfte att minska
beteendeproblem och ökad arbetstrivsel (Forster, 2005). Metoden kan delas in i sex steg 1)
förankra åtgärder 2) formulera mål 3) analysera situationer 4) skapa drivkraft 5) undanröja
hinder 6) arbeta med konsekvenser. Programmet finns i en version för pedagoger i
grundskolans upp till 5:e klass och en för grundskolan, 6:an – 9:an. Skolkomet har i Sverige
utvecklats av Birgitta Kimber och Martin Forster inom FOU-enheten i Stockholm stad samt i
samarbete med Uppsala universitet och University of Arizona i USA. Programmet riktar sig
till pedagoger i grundskolan som blir handledda av en exempelvis skolpsykolog, speciallärare
eller specialpedagog och pedagog som är utbildad i metoden (Forster, 2005).

Stockholms stad och University of Arizona har genomfört en studie som omfattar 135 lärare
kopplat till skolkomet. Undersökningen syftade till hur två klassrumsprogram kunde hjälpa
skolpersonal att arbeta med lågstadieelever med beteendeproblem varav ett av programmen
var skolkomet. Jämfört med det andra programmet och kontrollgruppen visade skolkomet
signifikant förbättrade resultat inom följande faktorer 1) Aggressivitet 2) Hyperaktivitet 3)
Mobbning inom barngruppen (Forster, Sundell, Melin, Morris & Karlberg, 2005).
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Lärarledarskap

Flera internationella studier kring preventiva metoder för beteendeproblem i grundskolor, som
beskrivits ovan, visar att ledarskapsutbildning hos pedagoger ger positiva effekter på lärarnas
beteende i klassrummet som vidare leder till en minskning av olika beteendeproblem som
skolk, kriminalitet och bruk av alkohol och droger (Ogden, 2005; Webster & Reid, 2000). Ett
bra ledarskap i klassrummet påverkar även organisationen i sin helhet positivt och vidare
främjar skolarbetet och lärandet hos eleverna (Kimber, 2006; Allday & Kerri Pakurar, 2007).
Det har gjorts beräkningar som visar att mellan 20 och 50 procent av lektionstiden försvinner
på grund av oro och störningar i klassrummet. Studier visar kopplat till oroligt arbetsklimat i
klassrum att många lärare upplever bristande kunskap att förebygga och hantera denna oro
(Ogden, 2005).

Lärarledarskap handlar om motivera personal och elever via grundläggande beteendeprinciper
där pedagoger arbetar förebyggande genom tydlig kommunikation samt ett genomtänkt och
konsekvent bemötande (Ogden, 2005; Webster & Reid, 2000). Fokus på lärarledarens
beteenden minskar risken för att de utsatta eleverna hamnar utanför (Kimber, 2005). Enligt
Kimber (2005) visar mätningar att även de stökigaste eleverna använder sig av önskvärda
beteenden ca 30 procent av den stökiga lektionstiden. Att uppmärksamma önskvärda
beteenden trots dess sällsynthet är ett gott ledarskap; Kimber uppmanar pedagoger att ta
barnen på bar gärning när de gör något bra (Kimber, 2005). Som ledare bör man kunna
analysera sitt eget ledarskap samt konkretisera abstrakta begrepp som social kompetens och
motivation (Kimber, 2005; Ogden, 2005). Ledare i ett klassrum bör förankra tydliga sociala
spelregler i klassrummet, önskvärda beteenden som alla känner och att vidare skapa trygghet i
klassen genom att upprätthålla dem (Ogden, 2005). Kimber (2005) beskriver den positiva
förstärkningen av önskvärda beteenden i klassrum som en grundläggande egenskap för ett
effektivt och pedagogiskt förhållningssätt. Den positiva förstärkningen av önskvärda
beteenden är en förutsättning för tillämpningen av regler och konsekvenser och består bland
annat av beröm, uppmuntran och specifik feedback på skoluppgifter och socialt samspel. Ur
ett historiskt perspektiv har omvänt lärarledarskap förekommit inom utbildningar där regler
och konsekvenser förekommit positiv uppmärksamhet vilket kan ha resulterat i ett hämmat
och olyckligt arbetsklimat (Kimber, 2005).

Lärarnas roll är avgörande för det goda arbetsklimatet och i metodimplementering på skolor
måste den således vara central (Ogden, 2005). Vidare menar Ogden (2005) att alltför många
initiativ på skolans område har introducerats som påbud uppifrån, av instanser som saknar
kunskap om skolan som kultur och social organisation, vilket har visat sig inte resulterar i en
bra utgång. Delaktighet och förankring av metoder är avgörande för resultatet (Ogden, 2005).

Från skola till organisation

Sammanfattningsvis finns det omfattande forskning och litteratur kring preventiva metoder i
grundskola. Studier kring preventiva metoder i gymnasieskola lyser dock med sin frånvaro.
Syftet med denna studie är förändra förutsättningar i en gymnasieklass för att öka närvaron
under lektionstid. Då målgruppen är äldre, några är myndiga, och utbildningen frivillig ansåg
författaren att det skulle vara intressant att prova en organisationsutvecklings metod i
gymnasieskola. Således presenteras metoden organizational behavior management.



10

Organizational behavior management

Beskrivning av metoden

Sedan 1800- talet har organisationsteorier utvecklats i olika inriktningar och med olika
bakgrund då utvecklingen inom området är i ständig förändring (Briggs, R.M, 1990).
Organisationsvärlden är komplex, vilket ställer höga krav på anpassningsförmågan inom en
organisation eller ett företag. I takt med utvecklingen av det informativa samhället och
teknikens utveckling, inte minst, har diverse organisationsteorier beskrivit de ökade kraven på
dagens ledare och effektivitet (Merle, 2001; Komaki, 1998).

Performance management är en organisationsteori som syftar till att minska distansen mellan
förväntade och faktiska resultat inom organisationsutveckling genom att konkretisera visioner
och målsättningar. Modellen är utformad efter att planera och definiera vad och hur
målsättningarna ska nås. Ledarskapscoaching med feedback erbjuds. Medarbetares
prestationer och den feedback de får av sina chefer mäts och dokumenteras (Merle, 2001).

OBM är en organisationsteori med kopplingar till performance management med fokus på
beteendens betydelse och funktion inom organisation (Daniels, 2000; Donald M. Carstensen,
Laura L. Prue, Rapp, Stephen. R, 1983). Genom att arbeta med strategier och processer med
utgångspunkt i beteenden och positiv förstärkning av dem, kan goda förutsättningar skapas i
form av förbättrade resultat i en organisation (Braksick, 2000; Daniels, 2000).

De studier som har gjorts i USA visar på goda effekter inom följande områden: människors
sätt att hantera och närma sig arbetet. Individers upplevelser av arbetet förändras i och med
nya strategier – så som ökad trivsel, bättre prestationer, framgång både gällande målsättningar
för individer och per företag (Donald M. Carstensen, Laura L. Prue, Rapp, Stephen R. 1983).

Leslie Braksick är en av frontfigurerna kring OBM och är verksam som psykolog och
organisationskonsult i USA. Braksick (2000) menar att det förekommer bristande kunskap
hos organisationsledare i USA idag gällande beteendevetenskap, vilket avspeglas i arbetet och
verksamhetsresultatet. Braksick (2000) menar att det är en paradox då ledare saknar
kunskaper om mänskligt beteende eftersom den huvudsakliga ledarskapsuppgiften är att leda
andra individer (Braksick, 2000).

Organisationsutveckling och förändring av rutiner eller effektivitet är avhängigt en analys
kring beteende i det givna sammanhanget (Braksick, 2000; Daniels 2000). Utifrån en
beteendevetenskaplig förankring i organisationen kan åtgärder i form av tydliga målsättningar
och beteendeförändringar tillämpas i sammanhanget. Beteendeanalysen och dess tydliga
målsättning i den konkreta problemsituationen ökar sannolikheten för en lyckad och långvarig
förändring (Braksick, 2000; Daniels 2000).

Inom OBM vilar fokus på förändring av sammanhanget i en organisation. En beteendeanalys
av den konkreta problemsituationen, som är i behov av förändring, bidrar till en detaljrik
förståelse av vad som vidmakthåller problemet. Att rikta isolerat fokus mot en enskild
individs problembeteende i en organisation medföljer risker av syndabockstänkande och
uteblivet kollektivt ansvarstagande. Utifrån ett inlärningteoretiskt och systemteoretiskt
perspektiv påverkas individen i sitt sammanhang och det är också där förändringen bör ske
(Braksick, 2000). Syftet med metoden är att öka produktion och förbättra arbetsmiljön för
individ och grupp. Tonvikten inom OBM ligger på beteendeanalys, beteendeförändring och
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ledarskapsutveckling. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för människors nya sätt att
agera i förmån av målsättningen inom verksamheten (Braksick, 2000).

Braksick (2000) beskriver en modell för den struktur man kan arbeta med ett OBM – uppdrag
och kallar den för ”Cyber Model”. Modellen är uppdelad i sex steg och innefattar 1)
Utvecklingsmöjligheter i organisationen 2) Målsättning och mätning av det förväntade
resultatet 3) Identifierade nyckelbeteenden 4) Beteendeanalys 5) Åtgärder 6) Utvärdering av
resultat samt firad framgång (Braksick, 2000)

Arbetsområden där OBM praktiseras är bland annat ledarskapsutveckling, ökad effektivitet
och motivation hos personal, förbättrat arbetsklimat, konflikthantering och olycksprevention.
Goda resultat inom organisationsutveckling och OBM- metoden har visats i studier (Braksick,
2000; OBM, the next generation, 2007). Studier om interventioner kopplat till ökad närvaro
på arbetsplatser har visat ge goda resultat då man lyckas förankra metoden hos ledningen och
medarbetarna (Landau, J, 1994).

Arbetsmetoden inom OBM innefattar tydliga målformuleringar av det resultat som skall
uppnås efter intervention baserad på förändring av mätbara beteenden hos medarbetare och
chef. Att åskådliggöra kulturen i organisationen samt involvera högsta chef har visat sig vara
mest effektivt för ett vidmakthållande efter intervention. Utvärdering av mätningar före och
efter interventionen är av största betydelse inom OBM och en bekräftelse på huruvida
resultatet är lyckat (Braksick, 2000; Daniels, 2000; Komaki, 1998).

Det finns tydliga likheter mellan OBM och den kognitiva beteendeterapin, som också bygger
på beteendeanalys och som har visat goda forskningsresultat inom psykologin. Utifrån
beteendeanalysen skapas förståelsen för hur olika beteenden kan förändras eller förstärkas
individuellt och vidare i grupp. Mätning av beteenden förekommer även inom KBT
behandling då man kan följa klientens utveckling under behandling och efter behandling.

Beteende- och inlärningsteori

Vetenskapsgrunden för OBM är behaviorism och psykologisk inlärningsteori och utgår
således från att beteendet är en funktion av tidigare förstärkningar i omgivningen (Braksick,
2000; Donald M. Carstensen, Laura L. Prue, Rapp, Stephen.R, 1983)

Pavlovs forskning i början av 1900- talet resulterade i upptäckten av klassisk betingning d.v.s.
inlärning i form av att en organism förknippar ett stimuli med ett annat (Öst, 2006). Det
obetingade stimulit (mat) ger en obetingad respons (salivering) vilket kallas för reflex. Då ett
tidigare neutralt stimuli (ljud från klocka) förekommer upprepade gånger samtidigt som det
obetingade stimulit (mat), blir det neutrala stimulit och responsen betingat (klocka och
salivering). Upptäckten visade således att den obetingade reflexen fanns att förklara inom
genom evolutionsteori medan den betingade reflexen fanns att förklara inom individuella
erfarenheter (Eikseth & Svartdal, 2007; Öst, 2006).

Skinners forskning visade att beteenden förstärktes eller upphörde beroende på vilka
konsekvenser handlingen gav. Vid operant inlärning utlöses inte beteendet reflexmässigt, utan
lärs in via upprepning av det beteende vars funktion ger den mest fördelaktiga konsekvensen
för individen – positiv eller negativ förstärkning genom att få en belöning eller undvika
obehag (Skinner, 2005). Primära förstärkare kan vara smärta, obehag, glädje, sorg, hunger,
ångest, social acceptans, kärlek (Eikseth & Svartdal, 2007; Öst, 2006). Sekundära förstärkare
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kan vara pengar och värderingar då dessa är förknippade med de primära förstärkarna.
Exempelvis kan pengar för en del individer bidra till en känsla av glädje.

Sannolikhet att ett beteende upprepas är avhängigt huruvida konsekvensen av handlandet är
positiv eller negativ (Skinner, 2005). Positiv och negativ förstärkning ökar eller minskar ett
beteendes förekomst. Bestraffning och utsläckning får ett beteende att upphöra helt på kort
sikt och ofta med negativa bieffekter. Beteendet minskar när en konsekvens leder till att något
negativt för individen tillkommer eller då något positivt försvinner. Beteendet ökar sannolikt
då något positivt tillkommer och när något negativt försvinner (Eikseth & Svartdal, 2007;
Skinner, 2005; Öst, 2006).

Beteendet kommer att minska/öka om:

Minska: Öka:
Då det leder till något negativt
för individen

Då det leder till något positivt
för individen

Då individen förlorar något
positivt

Då det innebär att individen
slipper något negativt

Under 1960-talet hävdade Bandura att inlärning i huvudsak sker i ett socialt sammanhang och
menade att beteende bäst förstås i termer av en ömsesidig relation där beteende, kognition och
omgivning influerar och även orsakar varandra och att människor agerar utifrån sin
livssituation sina förutsättningar och förväntade konsekvenser av sitt beteende (Öst, 2006).
Vidare menade Bandura att störst effekt för att förändra det kognitiva innehållet hos en
individ är via beteendeförändringar (Öst, 2006).

Identifiera förändringsmöjligheter inom organisationen

Att identifiera förändringsmöjligheter inom organisationen innebär en tydlig målsättning och
mätning av det förväntade resultatet. Förutsättningar för en väl utformad målformulering
innefattar:

- Konkreta riktlinjer, i stället för abstrakta mål
- Identifiera faktiska beteenden, underlag för problemanalys
- Mätning av verkliga förhållanden och resultat, inte förmodade
- Föremätning inför intervention

Identifiering av visioner, struktur och värderingar i en organisation kan bidra till en förståelse
för dess kultur och det sammanhang individer arbetar. Vidare kan en helhetsbild mynna fram
kring problemsituationen och således vad som behövs åtgärdas. Det har visat sig vanligt
förekommande inom organisationer att chefer och ledning sätter upp abstrakta mål och
otydliga värderingar som i praktiken är svårt för medarbetare att följa (Braksick, 2000). I en
organisation där det saknas konkreta riktlinjer är risken stor att individer upplever deras
arbetsplats som otydlig och hämmande för arbetsprestationen. Inom OBM operationaliserar
konsulten tillsammans med ledare de målsättningar och värderingar som bör finnas inom
organisationen för att uppnå det önskade resultatet, visionen. Visioner är inte i sig effektiva.
Det är först när det finns konkreta riktlinjer kring medarbetares och ledares beteende och
handlingar kopplat till visionen kan goda resultat uppnås (Braksick, 2000; Daniels, 2001).
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Målsättning och mätning av det förväntade resultatet

Beteendeinterventioners framgång bygger på att mätning av konkreta beteenden och tydliga
målformuleringar. Korrekt identifiering av nyckelbeteenden och föremätning av dessa
(frekvens av beteende före intervention) utgör under ett första steg ett diskussionsunderlag för
att vidare formulera realistiska och effektiva målsättningar.

Daniels (2000) menar att mätningens huvudsakliga syfte är att kontrollera vad som faktiskt
sker och hur ofta, i det aktuella sammanhanget för att således identifiera var i problemet
ligger. Forskning visar att det finns en skillnad mellan vilka resultat som upplevs och som
faktiskt sker inom en organisation (Braksick, 2000). Mätningar är ett effektivt verktyg som
vägleder verksamheten. Exempelvis kan en chef uppleva att denne ofta ger sina medarbetare
feedback och vid en mätning av chefens beteenden visar det sig att feedback till medarbetare
sällan förekommer. Mätningar är alltså även ett sätt att ha kontroll över förekomsten av
önskvärda beteende både hos chefer och hos medarbetare (Braksick, 2000; Daniels, 2000).

Det är viktigt för validiteten i mätningen att samarbetet med medarbetare är lyckosamt. Det
kan förekomma en föreställning bland medarbetare och ledare att mätningar medför
obehagliga konsekvenser (Braksick, 2000). Daniels (2000) och Braksick (2000) poängterar att
mätningar med greppbar, pedagogisk design och konstruktiv frågeställning upplevs som
mindre hotfulla, mystiska och granskande.

Identifierade nyckelbeteenden

Studier behaviorismens företrädare John Watson, i början på 1900 – talet, visade att det
observerbara konkreta beteendet vid förklaring av mänskligt beteende, gav tydliga och
mätbara resultat (Eikseth & Svartdal, 2007).

Mätbara beteenden definieras som 1) objektiva 2) observerbara 3) ofta förekommande 4)
mätbara 5) specifika och konkreta (Braksick, 2000; Daniels, 2000). Ett exempel på
konkretisering av en formulering av ett observerbart beteende kan vara ”att komma i tid till
möten” snarare än ”att visa respekt för arbetsgruppen”. Tyngdpunkten på att omformulera
abstrakta begrepp till konkreta går som en röd tråd inom OBM – metoden.

Beteenden som direkt påverkar det önskvärda resultatet kallas för nyckelbeteende och dessa
beteenden identifieras och analyseras för att nå den förväntade målsättningen (Braksick, 2000;
Daniels, 2000). Nyckelbeteenden är de beteenden som har störst inverkan på det förväntade
resultatet och som ofta förekommer hos några eller samtliga medarbetare (Braksick, 2000;
Daniels, 2000). Genom att identifiera nyckelbeteenden hos medarbetare kan man sedan
koppla dessa i relation till chefens beteende och genom en förändrad ledarskapsstil når man
nya och mer effektiva beteenden hos medarbetare (Braksick, 2000; Daniels, 2000).

Beteendeanalys

Beteendeanalysen är det huvudsakliga verktyget inom OBM och syftar till att förstå orsaken
till ett beteende eller varför ett beteende uteblir. Utifrån beteendeanalysen identifieras
strategier för att uppmuntra önskvärda beteenden och avvärja icke-önskvärda beteenden
(Braksick, 2000; Daniels, 2000). Beteendeanalysen består kortfattat av ABC-analysen:
Aktiverare – Beteende – Konsekvens och Positiv konsekvens – beteendet förstärks – operant
inlärning (Öst, 2006).
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Inom organisationssammanhang och OBM arbetar man med förändring av de observerbara
och slutgiltiga handlingarna i omgivningen. Inre kognitioner kan vara orsak till en handling
och man menar att dessa kan förändras i och med att beteendet förändras.

Exempelvis kan medarbetaren som upplever känslor av tristess under arbetstid möjligtvis
betraktas som omotiverad då beteendet leder till att arbetsuppgifterna inte utförs korrekt. Via
beteendeanalysen kan information framkomma att medarbetaren undviker vissa
arbetsuppgifter i ett särskilt sammanhang på grund av att konsekvensen av handlandet leder
till obehag. Den omotiverade medarbetaren i detta fall undviker en arbetssyssla av en särskild
orsak. Inom OBM vill man tillföra nya konsekvenser som är positivt förstärkande i det
särskilda fallet. Frågan är då hur man kan ändra sammanhanget i denna situation så att ångest
ersätts av en känsla av exempelvis tillfredställelse.

En förändring av konsekvens i samband med en svår arbetsuppgift kan exempelvis vara direkt
feedback och beröm, uppmärksamhet efter samtalen från sin ledare, om personen uppskattar
detta. Andra kanske blir mer förstärkta av att få feedback av en arbetskollega. En tredje blir
förstärkt av något annat. De flesta individer vet vilken typ av konsekvens som skulle fungera
som positivt förstärkande för dem (Braksick, 2000; Daniels, 2000). Beteendeanalysen studerar
i ökande grad variabler som gör förstärkare effektiva, det är effekten av en förstärkare som i
beteendeanalysen kallas för motivation (Eikeseth & Svartdal, 2007).

ABC – analysen

ABC- analysen syftar till att kategorisera in ett beteende i en beteendekedja bestående av en
aktiverare (A), ett beteende (B) och en konsekvens (K) (Braksick, 2000; Eikeseth & Svartdal,
2007). Mänskligt beteende sker i en följd där det ena ger det andra. En beteendekedja kan
börja med en hungerskänsla där hungern är en signal om att man bör äta, äta är således
beteendet och känslan av mättnad är konsekvensen.

Aktiveraren, signalen har visat sig i forskning inte vara en lika effektiv faktor i en
förändringsprocess som konsekvenser har visat sig vara (Braksick, 2000; Dale, Silva, Philip
K, 1981). Instruktion, information, dokument, visioner är vanliga aktiverare i
organisationssammanhang.

Beteendet definieras i denna studie som tidigare beskrivits som en observerbar handling,
uppförande eller reaktion hos en individ. Sannolikheten för att ett beteende upprepas i
framtiden är beroende av vilken konsekvens handlingen ger (Braksick, 2000; Daniels, 2000).

Konsekvenser är det som händer direkt efter att ett beteende är utfört. Alla beteenden ger en
konsekvens och dessa har visat sig vara fyra gånger så effektiva som aktiveraren i
forskningsstudier, gällande beteenden och motivation (Wilk, Leslie. A, Redmon, William K,
1990). Funktionen av ett problembeteende kan för individen ge en kortsiktig positiv
konsekvens och en långsiktigt negativ, därav är beteendeanalysen viktig för att förstå
handlingen. Exempelvis kan beteendet äta godis ge kortsiktig lösning och viktökning ge
negativ långsiktig. Lön, aktiviteter, återkoppling, uppmärksamhet, kan både vara bestraffande
och förstärkande för människan och anses som vanliga konsekvenser inom
organisationssammanhang.
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Händelsekedjor hos enskilda individer påverkar omgivningen positivt och negativt (Braksick,
2000; Daniels, 2000). Andra människors beteenden kan fungera som en signal för en enskild
individ att utföra en viss handling och således påverkar vi varandra. Är konsekvenserna
tillfredställande för fler personer än en uppmuntras beteendet och integreras i
organisationskulturen (Daniels, 2000; Mawhinney, 1999).

Positiva och negativa konsekvenser

Problemsituationer som föreligger organisationer under förändringsarbete påverkar ofta
produktion, lönsamhet eller arbetsklimat. Inom OBM och inlärningsteori menar man att
konsekvenserna styr beteendet och att det är däri förändringen vilar. Således är det avhängigt
förändringsarbetet inom en organisation att identifiera konsekvenserna inom det föreliggande
problemet och styra dem i riktning mot målet. Konsekvenser delas upp i huruvida de är
positiva, negativa, omedelbara eller framtida, säkra eller osäkra (Braksick, 2000; Daniels,
2000).

Det är högst individuellt vilken effekt konsekvensen har på ett beteende och om den upplevs
som positiv eller negativ. Samma konsekvens kan upplevas positiv av en person och
bestraffande för en annan. Ett exempel på en sådan konsekvens kan vara uppmärksamhet i
grupp. En del individer söker bekräftelse via uppmärksamhet och föredrar att vara
mittpunkten i ett sammanhang. Andra upplever det obehagligt att bli uppmärksammad i
grupp. En konsekvens i form av beröm inför kollegier skulle således fungera positivt
förstärkande för personen som föredrar uppmärksamhet och bestraffande för den som inte
uppskattar det. Kollektiva belöningar inom ett företag, exempelvis en golfresa till samtliga, är
inte alltid lyckat. En golfresa skulle möjligtvis upplevas som belönande för den medarbetare
som spelar golf och bestraffande för de som är ointresserade av sporten.

En konsekvens som följer nära i tiden efter det problematiserade beteendet, är mer effektiv än
den som följer längre fram. Ett exempel är sen ankomst till möte. Den medarbetare som får en
tillsägelse av chefen direkt vid sen ankomst till mötet upplever antagligen konsekvensen som
obehaglig. Konsekvensen följer direkt på beteendet vilket bidrar till en inlärningssituation
som signalerar om att det är obehagligt att komma sent till mötet. Väntar chefen däremot med
tillsägelsen till veckan efter mötet är effekten inte direkt sammankopplad med händelsen och
således inte lika effektfull. Utbetald lön är en framtida konsekvens då den delas ut en gång i
månaden. Lön i sig inte är en effektiv motivator för ett mer effektivt arbete, eftersom den inte
följer direkt efter ett vardagligt beteende. Dock är lönen säker. Den delas alltid ut en gång i
månaden vilket ökar förstärkningseffekten i form av utbetald lön och således fortsätter de
flesta arbeta även om det kan upplevas som svårt. Skulle inte lönen betalas ut med all säkerhet
en gång i månaden, skulle arbetet med största sannolikhet minska eller upphöra. Trivs man
inte på arbetsplatsen fungerar inte en högre lön som motivator (Briggs, R. M, 1990).
Arbetsklimat och bemötande av kollegier och ledare är oftast direkta och säkra konsekvenser
då man befinner sig på jobbet.

I förändringsarbete av en problemsituation är det fundamentalt viktigt att vara konsekvent
med positiva konsekvenser för nytt önskat beteende. De mest effektiva konsekvenserna
inträffar alltid efter ett beteende. Inom en organisation där ett önskat beteende inte följs av
positiva konsekvenser förekommer förmodligen inte önskvärda beteenden i den utsträckning
det finns potential till. I en förändringsprocess där ett önskat beteende följs av en positiv
konsekvens och ett oönskat beteende alltid följs av en obehaglig konsekvens kommer
antagligen beteendet att förändras. När sedan situationen har förbättrats i enlighet med
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målsättningen upphör belöningarna och genom intermittent förstärkning delas belöningen ut
mer slumpmässigt.

Kunskapen om frekvensen av konsekvens efter ett beteende påverkar inlärningssituationen
eller förändringsprocessen avsevärt (Braksick, 2000). Säkra konsekvenser är effektiva för att
upprätthålla ett beteende då individen vet att konsekvensen ständigt följs av beteendet.
Beteenden som ibland följs av en positiv konsekvens kommer förmodligen att minska.
Riktlinjer och regler inom en organisation som inte konsekvent förekommer upplevs som
urvattnade begrepp. Exempelvis då tillsägning vid sen ankomst till möte är en säker
konsekvens och förekommer varje gång individen ankommer sent, är sannolikheten stor att
beteendet minskar. Anser individen att tillsägning inte är obehagligt kommer antagligen
beteendet att fortskrida och då får man ersätta med en annan mer adekvat konsekvens.

En konsekvens kan förekomma i olika kombinationer inom följande;
positiv/omedelbar/säker/negativ/framtida/osäker (Braksick, 2000; Daniels, 2000).
Konsekvensen som är positiv (P), omedelbar (I) och konsekvent (C) är den mest effektiva
konsekvensen för ökad sannolikheten att beteendet upprepas och står för positive, immediate
och certain. Negativa, omedelbara och säkra konsekvenser leder till minskat beteende och
kallas för NIC konsekvens (Braksick, 2000; Daniels, 2000).

Målet med beteendeanalysen är att upprätthålla och tillföra så många PIC:s som möjligt i det
problematiska sammanhanget (Braksick, 2000; Daniels, 2000). Beteendeanalysen inklusive
analys av konsekvenser visar vilka vinster som förekommer det aktuella beteendet. En
förändring av beteendet sker via ändrad signal och konsekvens som förekommer som positiv,
direkt och alltid.

Åtgärdsplan

Då beteendeanalysen analyseras identifieras de konsekvenser som styr beteendet.
Identifierandet av de styrande konsekvenserna är en god vägledning mot vilka åtgärder som
bör infrias (Braksick, 2000; Daniels, 2000). Målet är att förändra NIC – konsekvenser till PIC
– konsekvenser, ju fler man kan förändra desto bättre, dock är det viktigt att ta ett steg i taget
och att som mest fokusera på två beteendevariabler åt gången. Shaping är ett begrepp som
förekommer inom OBM och som innebär att inlärning sker i små steg. Realistiska
förväntningar på utveckling ger större sannolikhet för framgång (Braksick, 2000; Daniels,
2000).

Konkreta åtgärder inom OBM är huvudsakligen konsekvenser i form av positiv förstärkning
efter önskat beteende. Positiv förstärkning kan innefatta specifik och konsekvent feedback

A B C Konsekvens:
Positiv/negativ

Konsekvens:
Omedelbar/framtida

Konsekvens:
Säker/osäker

Positiv (P) Omedelbar (I) Säker (C)
Positiv Omedelbar Osäker
Positiv Framtida Säker
Positiv Framtida Osäker
Negativ (N) Omedelbar (I) Säker (C)
Negativ Omedelbar Osäker
Negativ Framtida Säker
Negativ Framtida Osäker
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och har visat sig inom forskning leda till effektiva och långvariga resultat (Braksick, 2000;
Daniels, 2000). Det icke- önskvärda beteendet ignoreras och bestraffning förekommer i så
liten mån som möjligt (Braksick, 2000).

I början av ett förändringsarbete vill man att positiv förstärkningen ska förekomma
konsekvent och direkt följt av det önskvärda beteendet. Då de nya ABC-kedjorna är
implementerade upphör den konstanta förstärkningen och återkommer mer slumpvis för att
slutligen delas ut ibland (Braksick, 2000). Det är vanligt förekommande under en
intervention, att icke- önskvärda beteenden som föreligger förändring, ökar till en början för
att för att sedan minska. Detta på grund av att då en ABC-kedja är i förändring kommer
antagligen individen att försöka med det gamla mönstret ett tag innan förändringen
implementeras. Efter en intervention kan icke-önskvärda beteenden återkomma, som ledare är
det då viktigt att uppmärksamma detta och konsekvenserna bör återiföras igen direkt efter
beteendet (Braksick, 2000).

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsbeteenden inom organisationer påverkar alla inom den och utgör en betydande del
av kulturen (Komaki, 1998), således är ledarskapsutveckling en stor del av förändringsarbetet
inom OBM. Metodförankring inom alla delar av organisationen är av stor vikt och delaktighet
bland medarbetarna och chefer är förutsättningar för att förändring ska ske.

Ledarskapshandledning innefattar utformning av mål, utvärdering samt identifiering av
nyckelbeteenden i konkreta situationer. I samtal ingår beteendeanalys av ledarskap med fokus
på överskott/underskott på beteenden i samspel med medarbetare kopplat till det förväntade
resultatet och nya förhållningssätt (Braksick, 2000). Samtal kan också förkomma om hur man
kan kombinera verksamhetens, egna, medarbetarnas och omvärldens mål, en kombination
som i forskning har visat skapa framgångsrika verksamheter (Braksick, 2000; Komaki, 1998).

Feedback och positiv förstärkning

Forskning visar att medarbetare vill få feedback på arbetsinsatser, både positiv och
konstruktiv kritik (Komaki, 1998). Det har i flera studier visat sig vara positiv förstärkning i
form av specifik och individuell feedback som är mest effektiv för att vidmakthålla och
utveckla beteendeförändringar (Braksick, 2000; Dale, Philip, K Silva, 1981).

Feedback då den är som mest effektiv innefattar framförallt komponenterna 1) Tydlighet 2)
Uppriktighet 2) Specifik feedback 3) Individuell feedback 4) Konstruktiv kritik. Komaki
(1998) menar att det alltid finns något bra att säga om en medarbetare. På liknande sätt som
Kimber (2005) menar att lärare bör uppmärksamma de önskvärda beteendena som
förekommer hos elever med beteendeproblem. Specifik feedback innefattar en beskrivning av
det beteende eller konkreta handling som varit fördelaktigt. Följande mening är att föredra:
”när du gjorde X gav det en positiv effekt” snarare än ”bra jobbat!” som är för generellt för att
ge god effekt. Specifik feedback innebär också att rikta förstärkning mot ett beteende och inte
en egenskap eller ett utseende hos en individ. Individuell feedback innebär att uppmärksamma
och anpassa feedback till den enskilda individens mål och förutsättningar (Braksick, 2000).
Det är viktigt att stå medarbetare nära, känna dem som de unika individer de är för att således
skapa förutsättningar för adekvat bemötande (Braksick, 2000; Daniels, 2000).
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De gånger då ett icke- önskat beteende förekommer bör konstruktiv kritik framföras i form av
neutral fakta med ett förslag på en framtida lösning i förebyggande syfte. Konstruktiv kritik
bör innefatta en sammanfattning från medarbetaren i syfte att förebygga och korrigera
eventuella missförstånd. Exempel på en formulering; ” Jag tycker inte att det blev bra när du
tittade bort från kunden och sa x. Det beteendet leder till konsekvens x, hur kan vi göra för att
undvika detta i framtiden? Nästa gång vill jag att du x” (Braksick, 2000; Komaki, 1998).

Enligt Braksick (2000) är en av de vanligaste frågorna från chefer hur det kan vara möjligt att
ge feedback till medarbetare under tidsbrist. Studier visar att företag kan förlora omsättning
mellan 20 och 50 procent på att inte prioritera den tid som krävs för feedback och
uppmuntran. Braksick (2000) menar att det alltid finns små tillfällen att följa upp sina
medarbetare, förutom de fasta utvecklingssamtalen. Tillsammans med en konsult kan kreativa
lösningar om hur och när feedback kan förekomma i vardagen diskuteras och åtgärdas
(Braksick 2000).

Utvärdering och firad framgång

Utvärdering sker kontinuerligt under förändringsarbetet och är avgörande för att göra
koppling mellan resultat och beteendeintervention (Braksick, 2000; Daniels, 2000). Mätning
och utvärdering av förändring syftar även till att leda till positiv förstärkning alternativt
förändrade åtgärder. Visar mätningen nya förbättrade resultat bör medarbetare och individer
belönas på ett adekvat sätt som en del i den positiva förstärkningen av de nya beteendena
(Braksick, 2000).

OBM i Sverige

OBM har visat sig tillämpats praktiskt inom Sverige men det finns dock ingen forskning
dokumenterad inom landet. I Sverige har OBM tillämpats vid personalavdelningen på
Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ett projekt som heter tidig återgång (Fagerström. Å. 2006).
Ett av målen i projektet var att få ner antalet nya långtidssjukskrivningar på sjukhuset bland
annat genom fortlöpande kontakt med arbetsplatsen trots sjukskrivning. Projektet var lyckat
och sjukskrivningsdagarna minskade i antal vilket bidrog till att stora kostnadseffektiva
följder för sjukhuset. Idag har Uppsala län de lägsta sjukskrivningssiffrorna i Sveriges
landsting (Fagerström, 2006). Projektledare Peter Fichtel (Fagerström, 2006) menar att det är
vanligt förekommande inom organisationer att nya system införs utan att man har
beteendekunskap som grund. Exempel på ett system som inte var kostnadseffektivt var ett
husläkarsystem som infördes där läkaren utförde alla administrativa uppgifterna kring
läkarbesök. Konsekvenserna av systemet visade sig vara negativa, direkta och ske alltid vilket
var starka effekter som kraftigt påverkade läkares motivation negativt. Kunskapsbrister inom
beteendepsykologi kan ge sig uttryck i minskad förståelse för hur människor fungerar, känner
och beter sig menar Fichtel (Fagerström, 2006).

Placebo vid arbetspsykologiska undersökningar

I Hawthorne 1920 upptäcktes en placeboeffekt inom arbetspsykologiska undersökningar. För
att öka produktiviteten i en fabrik reglerade forskare ljusstyrkan i lokalen. Oavsett vilka
faktorer forskarna manipulerade i sammanhanget visade det sig att effektiviteten ökade.
Upptäckten var således att uppmärksamheten från forskarna var mer effektfull än de
manipulerade faktorerna. Arbetarna på fabriken kände sig sedda, uppmärksammade och
uppskattade vilket bidrog till ökad motivation i arbetet.
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Val av metod

OBM som modell för beteendeinterventionen valdes på grund av dess förankring i
beteendevetenskap och ledarskapsutveckling och för intresset att undersöka om metoden kan
tillämpas inom skola.

Syfte och frågeställningar

Syfte med studien var att tillämpa OBM metoden inom en gymnasieklass med
problembeteendet; sen ankomst och hög frånvaro. Syftet var att genomföra en
beteendeintervention baserad på beteendeanalys med målsättning att öka närvaro under
kärnämneslektioner.

Frågor som ska besvaras är:

- Vilken funktion fyller utebliven närvaro hos eleverna i undersökningen?
- Minskar frånvarotillfällen under kärnämneslektionerna efter intervention?
- Vad kan man dra för slutsatser från utvärderingen av interventionen kopplat till OBM i

gymnasieklass?

M e t o d

Undersökningsdeltagare

Studien genomfördes på ett gymnasium i Stockholmsområdet med en klass från det
individuella programmet med yrkesinriktning. Undersökningsdeltagarna bestod av 15 elever i
åldrarna 17 till 20 år samt två lärare i 40- och 50 årsåldern. Fem elever hade
invandrarbakgrund och det fanns en kvinna i klassen. Lärarna som medverkade i
undersökningen hade lärarhögskoleutbildning och var verksamma sedan två respektive fyra år
tillbaka på skolan.

Eleverna utbildade sig inom det programinriktade individuella programmet som är uppdelat i
yrkeskunskap och kärnämnen. Kärnämneskunskap innefattade svenska, svenska som andra
språk, engelska, matematik.

Skolans ledning bestod av en rektor och tre biträdande rektorer.

Totala antalet elever på skolan var 700 till antalet och kom från ca 100 olika grundskolor.
Könsfördelningen är jämn och ca 30 % av eleverna har invandrarbakgrund. Förutom
nationella program och hantverksprogram finns en särskola och ett IV – program. IV-
programmet utgör en egen organisation och omfattar ca 100 elever.

Skolan har haft ekonomiska svårigheter under de senaste åren.

Procedur

Författaren upprättade kontakt med rektor för att undersöka ett eventuellt intresse för
medverkan i studien. Möte bokades med hela lärargruppen där studiens syfte och upplägg
presenterades. Flera lärargrupper anmälde sitt intresse. Slutligen bestämdes att
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undersökningen skulle ske i en av klasserna inom det individuella programmet där hög
frånvaro var ett stort problem.

Vidare upprättades ett möte med samtliga lärare från det individuella programmet inom den
specifika klassen. Under detta möte beslutades i samråd med lärare att undersökningen skulle
begränsas till kärnämneslektionerna. Kärnämnesundervisningen prioriterades eftersom
frånvaron inte var lika hög inom yrkesämnena. Under nästkommande möte utformas
målsättning och struktur med de två lärarna som undervisar i kärnämnen. Författaren
presenterade strukturen och i ett samarbete med lärarna utformades detaljer och riktlinjer och
praktiska bestämmelser kring projektet.

Första dagen presenterade författaren undersökningen, dess syfte och målsättning för
eleverna. I detta skede undersökte författaren elevernas delaktighet och motivation till
medverkan samt informerade dem om deras frivillighet att delta i projektet. Ett
informationsblad om undersökningen tilldelades eleverna att visa för föräldrarna och ta med
tillbaka med deras underskrift. Dagen därpå påbörjas intervjuer med elever, lärare och
skolledning samt observationer i klassrum under lektion.

Intervjuer

Intervjuerna genomfördes i enskilt rum på skolan och var 20 till antalet och tog ca 20 minuter
att utföra. Förutom elever och lärare från klassen intervjuades rektor och biträdande rektor
som ansvarade för det individuella programmet på skolan. Intervjuerna var semistrukturerade
med öppna frågor. De syftade till att undersöka och hämta information kring funktion och
konsekvenser av problembeteendet sen ankomst och frånvaro under lektionstid. Således vilar
intervjuguidens uppbyggnad på ABC modellen där frågor kring aktiverare, beteende och
konsekvens ställdes. Följfrågor av de öppna frågorna anpassads till den målgruppen som
intervjuades. Exempelvis fick eleverna frågan hur de trivdes med kamraterna i klassen och
rektorn fick frågan om vad ledningen gör för att motverka sen ankomst. Läraren fick
exempelvis frågan om hur sen ankomst bemöttes i klassrummet, vilka konsekvenser som
följde beteendet och hur de själva reagerade när elever uteblev eller ankom sent till lektion.

Nedan följer beskrivning av intervjuguiden, frågor kring sen ankomst och frånvaro under
lektionstid.

Attityder och aktiverare

- Beskriv de attityder som råder på skolan kring sen ankomst!
- Vilken är din attityd?
- Vad tror du skolan anser vara anledningen till den sena ankomsten?
- Vad tror du själv?
- Vilka attityder på skolan leder till hög frånvaro, tror du?
- Har du fått tydliga signaler om vad som förväntas av dig?
- Har du fått tydliga signaler om vilka regler som gäller och vad som händer om dessa

regler bryts?
- Beskriv syftet med att gå i skola, läsa dina kurser?
- Beskriv syftet med att komma i tid till lektioner?
- Kommer lärare sent till lektioner?

Beteende
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- Vad gör du när du blir sen till en lektion? Beskriv en situation!
- Vad är mest krävande med att komma i tid?
- Hur känns det att komma sent in på lektion/utebli, tankar?

Konsekvenser

- Trivs du på skolan/i din klass?
- Vad händer direkt efter sen ankomst i klassrummet?
- Vilka är konsekvenserna från skolledningen?
- Hur känns det för dig när du eller andra är sena eller uteblir till lektion?
- Har du fått beröm för att komma i tid? Ger du beröm när elever är i tid?
- Fördelar och nackdelar med att komma sent?
- Vad skulle få dig att komma i tid till varje lektion?
- Fördelar och nackdelar med din skolklass och dina kurser?
- Vad förväntar du dig av dina lärare/elever/ledning kopplat till närvaro/frånvaro?

Observation

Strukturerade observationer skedde under lektioner och på raster första och andra veckan av
undersökningsperioden och utgick från samma områden som intervjuguiden. Vad händer i
klassrummet när någon är sen? Vad sker under rasten när det är tid att gå in på lektion?
Observationen stod inte i fokus under resterande tid, exempelvis under handledning och
veckobelöning.

Intervention

Utifrån beteendeanalysen som utformades via intervju- och observationsanteckningar,
upprättades nya positiva förhållningssätt vid önskvärt beteende som lärarna applicerade under
lektionerna. Nya beteenden i form av; beröm, feedback, individuell hjälp kring skoluppgifter
var tänkt att förekomma alltid, direkt efter önskvärt beteende. De icke- önskvärda beteendena
ignorerades i största möjliga mån. Tillsammans utformande författare och lärare en lathund
kopplat till förhållningssätt under lektion, som en påminnelse om att utöva de nya beteendena.
Tyngdpunkt på tydlighet kring instruktioner om sen ankomst och frånvaro förändrades också
under interventionen. Information om att all frånvaro och sen ankomst registrerades
förmedlades till eleverna en gång i veckan under veckobelöningen som en påminnelse om nya
regler. Syftet med att påminna eleverna en gång i veckan var för att minimera risken att
instruktionen skulle övergå i vad som skulle kunna uppfattas som tjat.

Interventionens grundstenar utgjorde:

1. Utvecklat lärarledarskap; lärarna tillämpar nya förhållningssätt under lektionstid.
2. Handledning med lärare och elever; stöd kring vägen mot målsättningen om ökad

närvaro.
3. Utvärdering av frånvarotillfällena en gång i veckan.
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Handledning

Handledning med lärare förekom två gånger i veckan i lärarrummet och innefattade
diskussion kring förhållningssätt under lektion, praktiska frågor, utvärdering samt diskussion
om specifika situationer och svårigheter som förekommit. Under handledning med lärare
presenterades veckoresultaten och förstärkning av önskvärda beteenden samt adekvat
individuell förstärkning kring elever diskuterades.

Handledning med eleverna förkom en gång i veckan i ett klassrum och innefattade
diskussioner i grupp med fokus på hur man kan göra för att komma i tid till lektioner. Hur gör
man för att komma i tid? Hur gör man när något är svårt under lektion och hur ber man om
hjälp? Under handledningstillfällena diskuterades även själva undersökningen i syfte att
involvera eleverna och öka motivationen till medverkan och således lyckat resultat.

Handledning inom föreliggande studie baseras på den ledarskapscoachning som ingår i OBM
– metoden och som beskrivs i inledningen.

Veckobelöning

Varje tisdag utvärderades frånvarotillfällena och sammanställdes individuellt och i grupp.
Under utvärderingen delades frånvaro och sen ankomst upp. Syftet med uppdelningen var att
öka sannolikheten för firad framgång då firad framgång är en förstärkning i sig. En
intervention på fyra veckor utan en enda framgång hade gjort mer skada än nytta.

Då frånvaron minskat kollektivt föregående vecka belönades eleverna dagen efter med en
paus från lektionen med fika. Under veckobelöningen delades även ett veckodiplom ut till
eleverna med en sammanställning på det individuella resultatet samt förslag på förbättringar
till nästa vecka. De elever som närvarade vid samtliga lektioner under en vecka fick
individuell belöning i form av en biobiljett.

Veckobelöningen var ett tillfälle att upprepa syftet med projektet, samt instruktioner och
regler kring frånvaro.

Resultat för förbättringar/försämringar per vecka under beteendeinterventionen baserades på
resultaten från föregående vecka och förekom endast under period 2, de veckor då
beteendeinterventionen pågick.

Kvalitativ utvärdering

Vid sista utvärderingstillfället delades enkätfrågor ut med öppna frågor gällande
beteendeinterventionen. Syftet med enkätsvaren var att komplettera den kvalitativa mätningen
och således får en större helhetsbild av utvärderingen. Följande frågor ställdes i enkäten:



23

• Vad har du lärt dig under projektet?
• Vilken skillnad har du upplevt kring lärarnas beteende?
• Vilken skillnad har du upplevt kring elevernas beteende?
• Vilken skillnad har du upplevt av ditt eget beteende under medverkan?
• Hur har ditt beteende förändrats när det handlar om att komma i tid?
• Vad var bra/mindre bra med handledningen?
• Hur har din attityd förändrats kring sen ankomst?
• Vad tyckte du om belöningssystemet?
• Hur har det varit att delta i undersökningen?
• Har du blivit mer motiverad att arbeta med ett liknande upplägg kopplat till elever och

din egen yrkesroll?

Design

Samarbete med två lärare ansvariga för kärnämnesundervisning samt 15 elever inleddes under
en 6 veckors period. De två första veckorna ägnades åt datainsamling i form av intervjuer och
observationer samt utformning av interventionen i samarbete med lärarna. Fyra veckor bestod
av fokus på intervention och handledning. Fyra veckor efter intervention samlades mätningar
in på de frånvarotillfällen som registrerats efter 4 veckor efter interventionens avslut.

Mätperioder

Mätperioderna i undersökningen avser veckorna 8 - 21 då veckorna 9 och 15 var lovdagar och
räknas som bortfall.

• Period 1 = vecka 8, 10, 11, 12
• Period 2 = vecka 13, 14, 16, 17
• Period 3 = vecka 18, 19, 20, 21

Lektionstillfällen

I studien definieras frånvaro som 1) Utebliven närvaro under lektionstillfälle 2) sen ankomst
till lektion 3) avvikning från undervisningen innan lektionstidens slut. Frånvarodefinitionen är
utformad utifrån ett behandlingseffektivt syfte då tydliga riktlinjer och regler under
interventionen inte ger utrymme för tolkningar av vad som räknas som frånvaro.

Frånvarotillfällena under samtliga veckor registrerades av lärarna, en daglig uppgift även
utanför undersökningen. Lärarnas registreringar dokumenteras i klassrummet för att sedan
dokumenteras i skolans datorsystem.

Kärnämnesundervisningen utgjorde 7 lektionstillfällen per vecka och elev. Ett av
undervisningstillfällena var uppdelat i halvklass måndagar och fredagar. Under period 2 och 3
går fyra lektionstillfällen bort på grund av studiedagar.

• Lektionstillfällen under period 1= 28
• Lektionstillfällen under period 2= 24
• Lektionstillfällen under period 3= 24

• Lektionstillfällen period 1= 420 stycken (n= 15)
• Lektionstillfällen period 2= 360 stycken (n= 15)
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• Lektionstillfällen period 3= 360 stycken (n= 15)

Bortfall

Klassen var 17 till antalet på klasslistan varav 15 elever deltog i undersökningen. En av
eleverna hade avbrutit studierna och en var på praktik de första två veckorna under
interventionen i klass.

Vid avslutning av undersökningen samlades 10 av 15 enkätsvar in och således räknas 5
enkätsvar som bortfall i utvärderingen.

Under perioderna 2 och 3 går 4 lektionstillfällen bort per elev och period (se tabell 1).
Lektionsbortfallen infaller olika dagar men de är lika många till antal. Således förlorar
eleverna lika många lektionstillfällen under dessa perioder.

Tabell 1. Lektionsbortfall under samtliga mätperioder per måndag- och fredagsgrupp

Vecka V8 V10 V11 V12 V13 V14 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Grupp
Måndag

0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0

Grupp
Fredag

0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0

Databearbetning

Intervju, observationsanteckningar och enkätsvar

Intervjusvaren och observationsanteckningarna bearbetades och kategoriserades utifrån
beteendeanalysens uppbyggnad, ABC och PIC – NIC. Svaren och anteckningarna
kategoriserades utifrån problembeteendet gällande; attityder, information om själva beteendet
samt vilka konsekvenser beteendet ger och sammanställdes sedan per grupp (elever, lärare
och skolledning). Utifrån intervjusvaren utformades en beteendeanalys som sedan fungerade
som vägledare och underlag för handledning och åtgärdsplan. Utifrån beteendeanalysen
fastställdes vilka beteenden som bör förändras och tillämpas under interventionen för att
åstadkomma förändring av beteendet sen ankomst.

Enkätsvaren sammanställdes för den kvalitativa utvärderingen och svaren kategoriserades in i
grupperna; elever och lärare.

Mätning frånvarotillfällen

Elevernas frånvarotillfällen sammanställdes utifrån lärarnas frånvaroregistrering under
mätperioderna. Frånvarotillfällena sammanställdes per elev och per vecka. Utifrån den
sammanställningen kunde den totala frånvaron under mätperioderna analyseras. Då fyra
lektionsbortfall förekom under perioderna 1 och 3, analyserades frånvarotillfällena i procent
för att kunna jämföras (period 1 och 3) på ett korrekt sätt. Således kan man prata om elevernas
frånvarotillfällen i procent och inte i antalet tillfällen, gällande jämförelsen mellan period 1
och 3.

För den statistiska analysen användes SPSS version 15.0 med t – test för att signifikanspröva
skillnad i frånvaro före och efter beteendeinterventionen. Analysen för mätningarna bestod av
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frånvarotillfällen i procent från samtliga 15 elever fyra veckor före och fyra veckor efter
interventionen.

Inför veckobelöningen sammanställdes elevernas frånvarotillfällen individuellt utifrån
föregående veckas frånvaroregistrering. Då individuell sammanställning genomförts kunde de
totala frånvarotillfällena också sammanställas. Veckobelöningen förekom endast under period
2 och utgår från sista veckan under period 1.

Material

Författaren förde skriftliga anteckningar vid observationer och intervju. Vid intervju användes
även en intervjuguide och diktafon.

Under första veckan förde lärarna anteckningar på sitt beteende i form av en beteendedagbok
kopplat till elevers sena ankomst i klassrummet. Under interventionen noterade lärarna sina
nya beteenden med hjälp av ett registreringsblad som en påminnelse för dem själva om
utförandet. Beteendedagboken och registreringsbladet syftade som hjälp till lärarna och
utgjorde underlag för beteendeanalysen och handledningen.

Författaren delade ut närvarorapporter och diplom till eleverna tillsammans med lärarna en
gång i veckan. Övrigt material innefattade informationsblad till varje elev och dess föräldrar
samt en utvärderingsenkät om interventionen i form av öppna frågor.

Etik

Under intervjuer och vid första handledningstillfället informerades eleverna muntligt via
författaren om deras frivillighet att medverka i undersökningen samt om att all information
hanteras strikt konfidentiellt. De elever som inte lämnade in en underskrift kontaktades per
telefon då författaren med elevens godkännande fick delge föräldern information om projektet
per telefon. De elever som inte var med från början i undersökningen behandlades ändå som
deltagare under interventionen med syfte att eleven inte upplevas åsidosatt.

R e s u l t a t

Attityder angående sen ankomst och frånvaro

Skolledning och lärare var angelägna om att öka motivationen hos undersökningsdeltagarna
och önskade mer förståelse kring problemsituationen utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Resultaten visade att eleverna ansåg att sen ankomst snarare handlar om en fråga om attityd
än färdighetsbrist. Under praktiken har flera elever infunnit sig på arbetet i tid viket kan säga
något om sammanhangets betydelse. Skolledning och lärare delar meningen om att
problembeteendet handlar om bristande motivation hos elever och att de besitter förmågan att
planer sin tid. På liknande sätt som under praktiken uppvisar eleverna färdigheter att komma i
tid inom karaktärsämnena. Skillnad i närvaro mellan kärnämnen och karaktärsämnen menade
samtliga undersökningsdeltagare berodde på bristande motivation, för höga teoretiska krav
eller ointresse av teoretiska ämnen. Andra förklaringar till den höga frånvaron visade sig vara
att eleverna är splittrade, har mycket att tänka på eller av biologiska anledningar har svårt att
komma upp på morgnarna. Främst menade man att bristande motivation var anledningen till
den höga frånvaron under kärnämneslektionerna.



26

Alla var överens om att det alltid finns en orsak till varför sen ankomst och hög frånvaro
förekommer. Åsikterna kring hur man bör hantera problemet med frånvaro skiljde sig åt.
Olika åsikter om åtgärder visade sig vara 1) att skapa bra kontakt med eleverna via god
kommunikation och dialog 2) att via elevernas delaktighet i undervisningen och positiv
förstärkning minska frånvaron 3) att genom att stänga dörren efter lektionsstart visa tydliga
gränser för vad som är accepterat och inte.

Lärarna på skolan har försökt att minska frånvaron. När inget fungerar beskriver lärarna att de
själva blir trötta, frustrerade och omotiverade. Vanligt förekommande reaktioner beskrivs av
lärarna som att de vill ta i med hårdhandskarna och blir stränga eller tvärtom reagerar i form
av passivitet.

Enligt resultatet fanns det ingen gemensam attityd eller tydliga riktlinjer på skolan om hur
man bör hantera hög frånvaro kollektivt och individuellt. Samarbetet med CSN var inte
fördelaktigt och man upplevde det som en krånglig process att dra in studiebidraget för en
elev. Det visade sig vara sällan man kontaktar CSN och föräldrar gällande hög frånvaro.
Skolledningen menade att de förutsätter att eleven redan har det svårt och att dra studiemedel
kanske orsakar ytterligare skada. Vidare menar ledningen att man borde engagera sig i hur
elever mår, hitta orsak till elevernas mående för att sedan kunna göra något.

Tydliga instruktioner om förväntningar och regler förekommer men håller ingen enhetlig linje
på skolan. Det förekommer att personal själv kommer sent till lektioner och att strukturen inte
alltid är tydlig. Information om poängsystem, betyg och förväntningar till elever visade sig
vara i behov av att förtydligas eftersom att elever verkar ha mindre uppfattning om det.
Däremot ansåg man att tydlighet i instruktion förekommer gällande förväntningar på närvaro
under lektionstid.

Det pågår en debatt på skolan om kärnämnens roll i yrkesskolan och delade meningar visade
sig vara ett faktum. Kunskapsbakgrunden inom yrkesprogrammen visade sig ha en stor
spännvidd. Således är det svårt att enas om en kunskapsnivå som passar alla.

Det visade sig finnas en kritisk inställning till materiella belöningar för att nå förändrade
beteenden. Skolledningen menade att belöning i form av fika och biobiljetter lockar eleverna
till lektion av fel anledning. Eleverna borde närvara på grund av undervisningen och inte på
grund av biobiljetter och fika. Inställningen var också att beteendet borde ske naturligt och att
via belöningar anses beteendet som konstruerat.

Elever om hög frånvaro och undervisning

Eleverna ansåg att sen ankomst stal undervisningstid och bidrog till stökigt arbetsklimat.
Således upplevde eleverna att sen ankomst var ett störande inslag under lektionerna. Eleverna
menade också att de ofta upplevde lektionsupplägget som ostrukturerat vilket blev extra
tydligt då arbetsklimatet var stökigt. Övervägande antal av eleverna menade att det saknas
koppling mellan teori- och yrkeskunskap. Eleverna upplevde således inte
kärnämnesundervisningen som meningsfull.

Sen ankomst och hög frånvaro menade eleverna berodde på att motivation saknas gällande
kärnämneslektionerna. Motivation definierade eleverna i form av något som går bra och är kul
att göra. Risken att hamna efter i arbetsuppgifterna via hög frånvaro, och således inte gå ut
med fullständiga betyg, bidrog till att man trots låg motivation gick på lektion. Elever uppgav
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att de önskar bättre dialog med lärarna, att de vill bli lyssnade på och få mer
individualanpassad hjälp kring kärnämnena. De elevanpassade studieplanerna för varje elev
upplevs inte som förankrade i undervisningen.

Administrativa misstag som byte av lokal, utebliven lektion, uteblivna vikarier och så vidare
upplevde eleverna som en signal om att IV – elever inte är så betydelsefulla. En del elever
upplevde att de automatiskt stämplas som stökiga elever eftersom de inte klarat grundskolan.

För övrigt menar eleverna att det råder ett lugn på skolan och att det sällan förekommer stök,
bråk och mobbning under raster eller utanför skoltid.

Målsättning och mätning av det förväntade resultatet

Skolans målsättningar för IV-programmet var att eleverna skulle avluta sina studier med
godkända betyg och god förankring i yrkeskunskap. Visioner från skolledningen innefattade
bland annat minskad distans mellan kärnämnen och karaktärsämnen inom samtliga program.
Vision fanns även om att en god kunskapsdialog mellan eleverna och lärarna ska förekomma
vid undervisning.

Minskad frånvaro vid kärnämneskunskap är en grundläggande förutsättning att för att nå
läroplans målsättning om godkända betyg. Målsättningen om minskad frånvaro utformades
också med syfte att öka motivation hos lärare och elever. Före-mätningarna visade att det
registrerats 181 frånvarotillfällen under period 1. Målsättning med beteendeinterventionen
förväntades minska frånvaron under kärnämnesundervisning med 8.8 %.

Tillsammans med lärare diskuterades att om frånvarotillfällen minskade med 16 stycken
skulle man kunna tänka att en elevs närvaro ökat extremt, alternativt att fler elever ökat
närvaron. Detta skulle således upplevas som ett gott resultat menade lärarna.

Identifierade nyckelbeteenden

Nyckelbeteenden är direkt kopplade till utebliven närvaro, sen ankomst eller att avvika från
lektionssalen. De beteenden som är identifierade som nyckelbeteenden och som påverkade det
förväntade resultatet sker i tre olika sammanhang 1) i hemmet 2) under raster 3) på
lektionerna.

Beteenden som förekom i hemmet var således:1) Att sova vidare på morgonen 2) Att stänga
av väckarklockan samt 3) Att ligga kvar i sängen.

Beteenden som förekom under raster var: 1) Att ignorera klockan 2) Att konversera och
umgås med kompisar 3) Att spela spel eller liknande aktivitet.

Beteenden som förekommer under lektionstid är: Att utföra svår eller tråkig skoluppgift.

Beteendeanalys

Aktiverare – elev

De signaler som fungerade som aktiverare till beteendet i hemmet var huvudsakligen att
klockan ringde på morgonen och i vissa fall att föräldrar tjatade. Aktiverare under raster på
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skolan kunde vara att en lärare, personal eller kompis som påminde om att lektionen snart
börjar eller att lokalerna blir tomma, att kompisar går in i klassrum eller att man tittar på
klockan. Under lektionstid kunde en aktiverare handla om att stöta på ett problem i samband
med en skoluppgift samt tankar om att misslyckas.

Faktorer som oenighet och otydlighet inom organisationskulturen visade sig fungera som en
signal som indirekt påverkade ett frånvarobeteende. Om det fanns en kultur i att vara
avslappnad, ostrukturerad och slarvig kunde det sända en signal till eleverna att det är
accepterat att bete sig på samma sätt. Förekomsten av sen ankomst hos personal, otydlig
struktur och oförutsägbara händelser kring administrativa faktorer kan vara en signal om att
undervisningen inte är viktig.

Elevers beteenden visade sig vara signaler till varandra som vidare påverkade och upprätthöll
en klasskultur där beteende att inte närvara under lektionstid var accepterat. Om en elev
ständigt kommer sent eller pratar under lektionstid utan negativ konsekvens fungerar det som
en signal om att sådant beteende är tillåtet. Elever som kunde planera sin tid belönades sällan
för sina önskvärda handlingar och således fanns inga eller få vinster i och med detta beteende.
När en elev stannade kvar på rasten under lektionstid kunde detta signaler till en annan elev
att också stanna kvar. Beteendekedjan hade startat via en signal från en annan elev.

Beteenden – elev

Det grundläggande problemet var att eleverna prioriterar bort kärnämnesundervisningen och
således missar stora delar av den vilket i längden påverkar betyget. Mer konkret kan
beteenden i lektionssammanhanget beskrivas som 1) sen ankomst 2) avvika från lektionssal.

Nyckelbeteenden hos eleverna som direkt påverkar resultatet innefattar sammanfattningsvis
som ovan beskrivit 1) att sova vidare på morgonen istället för att gå upp 2) att ignorera
klockan under rast för att undvika påminnelse om att lektionen börjar 3) att spela spel och
umgås med kompisar istället för att gå in på lektion 4) att avvika från lektion när det uppstod
svåra eller tråkiga skoluppgifter.

Konsekvenser – elev

I sammanhanget visade sig de flesta konsekvenserna av sen ankomst, frånvaro och avvikande
från lektion vara övervägande positiva (se tabell 2). En del av de positiva konsekvenserna
förelåg även vara direkta och alltid förekommande vilket bidrar till effektiva konsekvenser av
beteendet. De effektiva positiva konsekvenserna visade sig således vara förklaringen till att
problemsituationen vidmakthålls.

Det ska tilläggas att det fanns en spridning i hur eleverna upplevde uppmärksamhet. En del
upplevde det som obehagligt att bli tillrättavisade och andra menade att de inte blev berörda
alls. För en del elever gav uppmärksamheten omvänd förstärkning. Det vill säga att
uppmärksamheten uppmuntrade ett icke – önskat beteende.

De negativa konsekvenserna av att inte komma i tid var relativt svaga i sammanhanget. Det
vill säga att det inte fanns några effektiva konsekvenser av det icke – önskade beteendet och
således fortsätter beteendet att förekomma (se tabell 2). Det som eleverna själva
huvudsakligen menade skulle påverka beteendet positivt, alltså att gå på lektion, var indraget
eller ökat studiemedel. Det bästa kanske vore att dela ut studiebidraget varje dag efter lektion
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som en direkt och säker konsekvens av närvaro under lektion nämner någon under ett av
handledningstillfället med eleverna. De elever som var intresserade av karaktärsämnena inom
utbildningen kunde även se praktik i Sverige eller utomlands som en stark motivator till att
öka närvaron under lektionerna. För dem elever som menade att de hamnat på fel linje eller
som inte tyckte att linjen utgjorde vad den lovade, var praktik ingen motivator.

Sammanfattningsvis visade beteendeanalysen att närvaro under kärnämnesundervisningen gav
tankar och känslor kring risken om att misslyckas. Den kunskap som förekommer under
lektionerna upplevs svår att ta till sig och tillämpa i praktiken, vilket ger en negativ
konsekvens i form av tråkig tid. Detta hanterades genom att tillbringa stor del av
undervisningen med att distrahera sig från skoluppgiften. Elever distraherade sig genom att
prata, rita eller bråka för att således undvika arbetsuppgiften och det svåra. Konsekvenserna
av stökigt beteende var således att istället få göra något kul, slippa prestera samt göra något
man är bra på och gardera sig för risken att misslyckas. Eftersom inga bestraffningar kopplat
till sen ankomst eller positiva förstärkningar kopplat till närvaro förekommer fortsätter
problemet att förekomma. Lärarna resonerade att så länge eleverna inte upplever några
förstärkningar av det önskvärda beteendet är det således utsläckning av beteendet som pågår. I
sådana fall minskar beteendet och tillslut uteblir vilket kan säga något om att närvaron och
engagemanget från eleverna är så lågt.

Tabell 2. Beteendeanalys före intervention – elever

A B C Positiv/
Negativ

Direkt/
Framtida

Alltid/
ibland

Klockan ringer Sover vidare Blir utvilad
Registrerad
frånvaro
Missar kunskap

Positiv
Negativ
Negativ

Direkt
Framtida
Framtida

Alltid
Alltid
Alltid

Går upp sent Ankommer sent
till lektion

Slipper stressa
Får tillsägning

Positiv
Negativ

Direkt
Direkt

Alltid
Ibland

Lokalerna blir
tomma

Spelar spel
Ignorerar
klockan

Mindre
lektionstid
Roligt umgänge

Positiv
Positiv

Direkt
Direkt

Alltid
Alltid

Tankar om att
misslyckas

Lämnar lokalen - Utför ej ny
arbetsuppgift
- Slipper ny
arbetsuppgift
- Registrerad
frånvaro

Positiv

Positiv

Negativ

Direkt

Direkt

Framtida

Alltid

Ibland

Ibland

Svår/tråkig
uppgift

Lämnar lokalen Slipper prestera Positiv Direkt Alltid

Aktiverare, beteenden, konsekvenser – lärare

Beteendeanalys för lärare var också avhängig åtgärdsplanen (se tabell 3). Genom den kunde
en helhetsbild av sammanhanget utkristalliseras och funktionen i lärares beteende förstås i
relation till problembeteendet och målsättningen om minskad frånvaro.

Problembeteendet sen ankomst och frånvaro fungerade som en signal till lärarna om att den
undervisning de ansvarar för inte är värdefull. Signalen om att planera undervisningstillfälle
kan leda till tankar som förutser elevernas frånvaro. Signalerna leder till känslor av
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frustration. Konsekvenser av beteendet i klassrum kan bemötas med skäll eller pikar
alternativt att lärarna ignorerar beteendet med ändå är frustrerade över det.

Tabell 3. Beteendeanalys före intervention – lärare

A B C Positiv/
Negativ

Direkt/
Framtida

Alltid/
ibland

Elever kommer
sent/uteblir

Skäller
Pikar
Ignorerar
Distans

Frustration
Frustration
Frustration
Håller lugnet

Negativ
Negativ
Negativ
Positiv

Direkt
Direkt
Direkt
Direkt

Ibland
Ibland
Ibland
Ibland

Rasten är slut Tankar om att
eleverna kommer
bli försenade

Irritation redan
vid lektionsstart

Negativ Direkt Ibland

Planera lektion Tankar om att
det är för få
elever

- Slarvigt
upplägg
- Slipper utföra
arbetsuppgift

Negativ

Positiv

Framtida

Direkt

Ibland

Ibland

Åtgärder

Resultatet visar att lärare och skolledning tillsammans hade flera förslag på åtgärder man
skulle kunna införa för att minska frånvaro. En del menade att ändrat undervisningsupplägg
och större utbyte med eleverna skulle vara meningsfullt. Andra menade att nytt
förhållningssätt med målsättningen att uppmuntra elevernas egen tillit till sin förmåga skulle
vara en effektiv åtgärd. Vidare menade de att goda samtal borde uppmuntras, och att utbyta
tankar bör få ske fritt utan att värdera dem som rätt eller fel. Upplevelser av att ett fyrkantigt
skolsystem förekommer uttrycktes som ett hinder av ovanstående förslag.

För att eleverna ska förändra sitt beteende är det viktigt att de upplever närvaron i
klassrummet som en vinst, en positiv konsekvens av sitt beteende. Enligt resultat anser
eleverna att det är viktigt med en ömsesidig god dialog med lärarna. De vill även få
individuell hjälp med svåra skoluppgifter, inte i grupp, samt få ett förtroende för lärarna – att
våga fråga om hjälp, upprepade gånger. Eleverna ansåg också att skoluppgifterna bör
upplevas som meningsfulla samt att det är viktigt att få feedback på dem. Kontinuerlig och
specifik feedback på skolprestationen menar eleverna kan vara en hjälp att nå de krav som
ställs på godkänt betyg.

För att öka det önskade beteendet att komma i tid till lektion bestod åtgärder inom
beteendeinterventionen av att öka positiva konsekvenser när önskade beteenden uppträder hos
eleverna (se tabell 4). Alternativt måste det icke- önskvärda beteendet föra med sig bestraffare
eller ignoreras. Att ignorera ett icke-önskvärt beteende kan vara svårt att uppnå i skolklass och
kanske således någon typ av bestraffning kunde vara att föredra som en sista utväg. Endast en
riktigt verksam bestraffare finns att tillgå och det är indraget studiemedel, vilket möjligtvis
borde användas i större utsträckning än vad som nu sker. Brist på tid och handlingsutrymme
hindrade fler genomtänkta negativa konsekvenser förutom frånvaroregistreringen i sig samt
risk för utebliven veckobelöning.

Den positiva förstärkningen och beteendeförändringen hos lärare under interventionen följde
direkt efter det önskade beteendet och förekom alltid:
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- Beröm till eleverna kollektivt vid närvaro/individuellt till dem som förstärkes av det
- Tydliga instruktioner om arbetsuppgiftens innehåll, syfte och utförande
- Uppföljning av uppgift och specifik eller konstruktiv feedback på den
- Lyssna på eleven och stå nära bänken vid frågor eller samtal
- Individuell uppmärksamhet rättvist fördelad till alla elever
- Ge kontinuerlig (en gång i veckan) positiv feedback då de sakkunniga levererar i tid.
- Tydlighet om vad som förväntades av eleverna var viktigt.
- Instruktion, struktur, tydlighet

Positiv förstärkning på önskade beteenden i hemmet kom inte direkt utan i framtiden och
således under handledningen en gång i veckan. Beteenden som förstärktes under handledning
och som förekom i hemmet var att gå upp i tid från sängen samt förbereda resa, kläder och
mat kvällen innan. Eleverna kom med olika förslag på olika sätt att komma upp ur sängen.
Bland de olika förslagen nämndes att äta frukost, förbereda kvällen innan, dricka vatten,
duscha, gå upp direkt då klockan ringde.

Positiv förstärkning på önskvärda beteenden i klassrum förutom ankomst i tid var: att vara
aktiv med en uppgift, att ställa frågor om uppgiften och lektionstider. Beteenden som eleverna
uppmuntrades att utföra under rast var att hjälpa varandra var att titta på klockan och att gå till
lektion när andra går.

Den positiva förstärkningen utformades individuellt för varje elev då de har olika
förutsättningar och upplevelser av positiva konsekvenser. Lärarna följde upp och
uppmuntrade framsteg hos eleverna genom positiva kommentarer och konstruktiv kritik. Det
var viktigt att alla eleverna blev behandlade på samma uppmuntrande sätt och att man som
lärare lärde känna sina elever bättre – detta skapade förtroende och motivation.

Tabell 4. Beteendeanalys under intervention – elever

A B C Positiv/
Negativ

Direkt/
Framtida

Alltid/
Ibland

Titta på klockan Komma i tid till
lektion

Vara trött
Få beröm
Bidra till framgång
Missar inget
Slipper registrering

Negativ
Positiv
Positiv
Positiv
Positiv

Direkt
Direkt
Framtida
Direkt
Direkt

Ibland
Alltid
Ibland
Alltid
Alltid

Tilldelad
Skoluppgift

Ber om hjälp/
utför den

Får hjälp
Får feedback
Får uppmärksamhet
Svårt att prestera

Positiv
Positiv
Positiv
Negativ

Direkt
Direkt
Direkt
Direkt

Alltid
Alltid
Alltid
Ibland

Gå upp på
morgonen

Kommer i tid Beröm
Närvaroregistrering
Stress

Positiv
Positiv
Negativ

Direkt
Direkt
Direkt

Alltid
Alltid
Ibland



32

Tabell 5. Beteendeanalys under intervention – lärare

A B C Positiv/
Negativ

Direkt/
Framtida

Alltid/
ibland

Elever kommer
sent/uteblir

 Ignorerar Behåller lugnet Positiv Direkt Alltid

Rasten är slut Tankar om att
Uppmärksamma
de som är i tid

Berömma de
som är i tid

Positiv Direkt Alltid

Planera lektion Förväntningar på
eleverna om
närvaro

Planerat
upplägg

Positiv Framtida Alltid

Firad framgång

Det visade sig att förbättring skedde tre av fyra veckor. Den veckan då sen ankomst inte
förbättrats uteblev firandet (se tabell 6). Författaren och lärarna var överens om att utebliven
belöning den gången markerade att även negativa konsekvenser kunde inträffa i projektet.
Syftet med den markeringen var huvudsakligen att förtydliga förekomsten av de konsekventa
följderna för med förhoppning om bättre resultat näst kommande vecka. Syftet med
uppdelningen var också att förtydliga det individuella resultatet för eleverna och för att
således kunna anpassa den hjälp de behövde för att förbättra närvaron.

Tabell 6. Veckobelöning uppdelad i frånvaro och sen ankomst

Veckor Frånvaro Sen ankomst Belöning
v. 12 27 14 -
v. 13 26 12 Ja
v. 14 28 19 Nej
v. 16 42 15 Ja
v. 17 11 4 Ja

Frånvarotillfällen och mätning av registrering

Resultaten visade att fyra veckor före interventionen, under period 1, registrerades 181
(43,09 %) frånvarotillfällen i klassen av 420 lektionstillfällen. Under period 2 registreras 157
frånvarotillfällen av 360 lektionstillfällen (43,61%) och under period 3 registreras 117
(32,50%) frånvarotillfällen av 360 lektionstillfällen.

Det visade sig finnas en stor spridning kring elevernas frånvaro individuellt (se tabell 7 och 8)
under period 1 och 3. De elever som har hög respektive låg frånvaro från början ligger kvar på
samma nivå relativt jämt under perioderna. En del elever har hög frånvaro trots att frånvaron
minskat avsevärt. Nio av eleverna har förbättrat sin sena ankomst och närvaro med 10% eller
mer. Tre av eleverna har minskat frånvaron mindre än 10 % och tre av eleverna har mer
frånvaro efter interventionen än före.
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Tabell 7. Frånvarotillfällen under perioderna 1,2 och 3

Tabell 8. Frånvarotillfällen i procent

Utvärdering – intervention

Resultatet visade att under period 1 registrerades 181 (43,01%) frånvarotillfällen och under
period 3 registrerades 117 (32,25 %) frånvarotillfällen. Resultaten visade att
frånvarotillfällena sammanlagt sjunkit med 10,76 % efter interventionen.

Ett t – test för beroende mätningar visade på en signifikant skillnad mellan period 1 och
period 3 (t(14)= – 2,841, p= 0,013) vad gäller frånvarotillfällen hos eleverna. Det
registrerades färre frånvarotillfällen under period 3 än under period 1. I denna mätning
användes en alfanivå på 5,0 % vid signifikansprövningen (se tabell 9).

Elever
 n=15

Frånvarotillfällen
Period 1

Frånvarotillfällen
Period 2

Frånvarotillfällen
Period 3

A 14 17 11
B 22 16 14
C 7 1 0
D 24 16 15
E 9 13 4
F 3 0 0
G 17 13 13
H 17 16 12
I 10 16 16
J 16 14 6
K 11 12 4
L 10 14 14
M 15 1 3
N 3 2 2
O 3 6 3
Totalt 181 157 117

Elever

n=15

Frånvaro
Tillfällen i %

Period 1

Frånvaro
Tillfällen i %

Period 2

Frånvaro
Tillfällen i %

Period 3

Frånvarotillfällen
Ökat/minskat i %

Period 1 och 3
A 50,00 70.83 45,83 Minskat 4,17
B 78,57 66,66 58,33 Minskat 20,24
C 25,00  4,16 0,00 Minskat 25,00
D 85,71 66,66 62,5 Minskat 23,21
E 32,14 54,16 16,66 Minskat 15,48
F 10,71 0,00 0,00 Minskat 10,71
G 60,71 54,16 54,16 Minskat 6,55
H 60,71 66,66 50,00 Minskat 10,71
I 35,71 66,66 66,66 Ökat 30,95
J 57,14 58,33 25.00 Minskat 32,14
K 39,28 50,00 16,66 Minskat 22,62
L 35,71 58,33 58,33 Ökat 22,62
M 53,57  4,16 12,5 Minskat 41,07
N 10,71  8,33  8.33 Minskat 2,38
O 10,71 25.00 12,5 Ökat 1,79
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Tabell 9. Medelvärde och standardavvikelser för frånvarotillfällen under perioderna före och efter
interventionen samt t – värde.

Före Efter
Per. 1 Per. 3
(n=15) (n=15)

M 12,00 7,80 p, 0.013
SD    6,82 5,88

Utvärdering – enkät

Lärare

Under utvärderingen visade resultaten att lärarna upplevde beteendeinterventionen som
meningsfull. Det som upplevdes meningsfullt inom projektet var således nya kunskaper om
förhållningssätt i klassrum, implementering av nya beteenden, särskilt kring struktur, beröm
och feedback. Samtal kring motivation under handledning samt elevernas reaktioner på beröm
bidrog till ökad motivation hos lärarna. Lärarna menade också att den uppfattning de tidigare
hade kring motivation, förhållningssätt i klassrum, samt motiverande samtal via coachning
och uppmuntran har befästs sedan interventionen. Handledningen som pågick under
interventionen menade lärarna har varit givande då diskussioner kring förhållningssätt och
motivation gav nya verktyg och idéer. Bland annat menar lärarna att de veckorapporter som
delades ut vidare kommer att utvecklas och användas.

Handledningstillfällena sågs även som ett forum där lärarna sinsemellan kunde utbyta idéer
och tankar kring elever och förhållningssätt – på vilket sätt man gemensamt ville arbeta och
mot vilka mål. Handledningen visades också vara ett tillfälle att prata igenom egna reaktioner
och känslor i relation till eleverna och få feedback på dessa. Lärarnas attityder kring sen
ankomst visade sig ha förändrats i den mening att de ser betydelsen i att förstärka det önskade
beteendet snarare än att uppmärksamma det icke – önskade.

Motivationen visade sig ha ökat enligt lärarnas upplevelse kopplat till eget engagemang då de
uppmärksammat att eleverna var närvarande vid fler lektionstillfällen. Lärarna menade att mer
närvaro ger dem möjlighet att använda sina lärarkunskaper och sitt undervissningsupplägg på
rätt sätt och vice versa.

Det som upplevdes mindre bra var den tidsbegränsning inom vilket uppdraget har rymts.
Vidare menade de att effekten sannolikt skulle ännu tydligare och mer effektiv på längre sikt
då fler på skolan involverats. Lärarna menade också att förbättringar kopplat till närvaro i
klassen har förekommit hos vissa elever men inte hos alla. De menar vidare att de elever som
har förmågan att komma i tid och ta ansvar för sina studier blev stärkta inom projektet och att
de således att interventionen var mest effektiv för dessa elever.

Elever

Många av eleverna menade att lärarna var mer glada, mer bestämda under projektet.
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De flesta av eleverna som förbättrat sin frånvaro upplevde också en förbättring i förmågan att
passa tiden i skolan hos sig själv. Samt att deras engagemang kring skoluppgifter och
diskussioner ökade vid undervisningen.

Det visade sig att eleverna ansåg den noggranna frånvaroregistreringen som särskilt effektiv i
sammanhanget. En del menade att informationen kring studiebidraget och frånvaro blev tydlig
under projektet och det upplevdes onödigt att riskera att få det indraget.

Övervägande delen av eleverna ansåg att handledningen inte var givande. En del menade att
handledningen varit obekväm och jobbig. En del menade att utvärdering och firad framgång
varit effektiv, andra inte. En del av eleverna ansåg att deras beteende kopplat till närvaro var
oförändrat.

         D i s k u s s i o n

Funderingar kring skolan och organisation

För vem är sen ankomst ett problem?

Beteendeanalysen identifierar funktionen av ett problembeteende. När flera personer är
involverade, lärare, elever, skolledning, är det viktigt att identifiera vem som äger problemet
för att nå adekvat lösning och tillämpa de mest effektiva förstärkarna i förändringsarbetet.
Enligt beteendeanalysen i denna studie upplever inte eleverna sitt beteende som ett problem.
Beteendet ger snarare eleverna vinster och det är därför beteendet fortskrider. Vinster
beteendet ger är; mindre stress i vardagen, mer fritid, längre raster och lediga dagar. De
konsekvenserna är säkra, direkta, framtida samt konsekventa och således mycket effektiva.
Långsiktiga konsekvenser som förlorad kunskap, icke godkända betyg och i värsta fall en
känsla av utanförskap i samhället är oviss och osäker. Således överväger de kortsiktiga, starka
konsekvenserna som förekommer i nutid.

Problemet ägs av lärarna och skolledningen. Uteblivna elever signalerar om att lärarnas arbete
inte anses värdefullt. Lärarna har inte möjlighet att arbeta med sin fulla potential då den
negativa förstärkningen på deras arbete fungerar hindrande för motivationen. Läroplanen kan
inte följas, målsättningar för det individuella programmet kan inte nås, elever går ut med
ofullständiga betyg och lärare upplever att de arbetar i ett otillfredsställande arbetsklimat.

Vid förändringsarbete eller åtgärder inom skolan talar man om resursbrist. Således kan elevers
höga frånvaro anses som ett samhällsproblem. Hur kan man med då med små medel förändra
situationen? Inom OBM menar man att ett lyckat förändringsarbete åstadkoms med konkreta
målsättningar kring mätbara beteenden. Ett konsekvent ledarskap där positiva konsekvenser
av önskvärda beteenden tillämpas i sammanhanget. Att rikta uppmärksamheten mot
sammanhanget inom organisationen kan upplevas som en omständlig process då man dels bör
utvärdera, mäta och förändra. Bristen i denna process handlar om tid. Svårigheterna att
prioritera kanske även handlar om oviljan att konfrontera det interna arbetet snarare än att få
ihop praktiska omständigheter.

Spretigt förhållningssätt

Ogden (2005) menar att en del skolor utgår från filosofiska teorier snarare än vetenskapligt
förankrade metoder angående arbetsmetoder. Vilka pedagogiska, psykologiska eller
sociologiska metoder som präglar en skolas kunskapsbildning ser olika ut från skola till skola.
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Det är dock förmånligt att använda sig av en metod med vetenskaplig grund i det pedagogiska
arbetet om man vill skapa en tydlig struktur och goda målsättningar. Goda visioner är inte
samma sak som goda aktioner. Resultaten visar att det saknas konkreta riktlinjer beträffande
sen ankomst saknas. Detta resulterar i att personal arbetar med olika förhållningssätt vilket
kan ge otydliga signaler till eleverna om vilka regler som gäller på skolan. En tydlig
arbetsstruktur ökar ofta sannolikheten för en organisation att uppnå sina visioner och
målsättningar.

Enligt resultaten har lärare och ledning olika attityder kring elevers frånvaro och hur man bör
handskas med den. Definitionen på motivation skiljer sig åt och två olika utgångspunkter
utkristalliserades; inställningen om motivation som en inre inbyggd kanske medfödd kraft.
Motivation som något man kan påverka och är dynamiskt och föränderligt. Vilken definition
eller tolkning man gör på begreppet motivation borde påverka det förhållningssätt och
bemötande man väljer gentemot elever. Kanske är det svårt att skapa förändring hos
människor om det finns en inställning om att motivation ”bara finns där”. Ställningstagandet i
denna studie är att det är först när en individs beteende förändras runtomkring eller hos sig
själv som den inre motivationen påverkas. Förväntningar på elever kopplat till sen ankomst
skiljer sig åt mellan personal på skolan. En del menar att förväntningarna inom den frivilliga
gymnasieutbildningen bör likställas med förväntningar på en medarbetare inom ett företag.
Andra menar att man bör ha överseende med sen ankomst och liknande problembeteende med
utgångspunkt i att eleverna har en svår livssituation.

En del av eleverna upplever själva en viss grad av inlärningsproblematik i samband med
kärnämnena och i hos vissa elever är problematiken uttalad. Ett enat förhållningssätt bland
skolpersonal och uppföljning av detta skulle möjligtvis resultera i ett mer konsekvent och
trygg struktur som skulle kunna underlätta för elevernas problematik. Konkreta delmål och
riktlinjer står inte i motsats till en personligt pedagogisk stil utan skapar en professionell linje,
en policy, som anställda inom skolan bör förhålla sig till.

Abstrakta målformuleringar och vaga riktlinjer kring sen ankomst och frånvaro kan vara
möjliga förklaringar till de olika typer av förhållningssätt och arbetsmetoder som finns bland
skolpersonal. Sökande efter orsaksförklaringar till problembeteendet utanför sammanhanget
kan leda till att uteblivna åtgärder inom skolan rättfärdigas. Det finns en risk för att isolerat
fokus på sökandet efter orsaker till det förekommande problembeteendet bidrar enbart till
spekulationer och inte till konkreta problemlösningar.

Motivation och positiva konsekvenser

Resultat av beteendeanalysen visar att eleverna upplever att de saknat positiva konsekvenser
genomgående under skoltiden. Deras inlärningshistoria kring skola präglas till största del av
ett ständigt instruerande och tillrättavisande utan uppföljning eller konstruktiv feedback på
resultatet och ofta utan lyckade resultat. Signaler är inte lika effektiva som konsekvenser om
man vill öka motivation och förändra beteenden. Elevernas berättelser är i enlighet med den
OBM – teori som beskriver att det förekommer selektiv uppmärksamhet inom organisationer
för negativa beteenden (Braksick, 2000). Kimber (2006) beskriver också att negativa
beteenden utmärker sig mer i ett klassrum och är därför lättare att uppmärksamma.

Enligt inlärningsteori och OBM ökar motivation via positiva konsekvenser. Först då kan
förändring av människors beteende vara långsiktig (Braksick, 2000). Det kan te sig självklart
att elever ska komma i tid till undervisningen, lika självklart som att positiv uppmuntran ökar
ett önskvärt beteende. Det kommer inte naturligt att arbeta uppmuntrande.
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Resultaten visar att eleverna själva uppger indraget studiebidrag som den mest effektiva
förstärkningen i mån av ökad närvaro. Ur inlärningspsykologiskt perspektiv kan man se
studiebidraget som en belöning och upprätthållande faktor då detta erhålls trots att en
tredjedel av undervisningstimmarna består av frånvaro. Trots detta är inte bestraffning en
problemlösning att föredra. Bestraffningar har visat ge en effekt i form av obehag och
undvikande och som enbart är en kortsiktig lösning. Ändå förekommer inställning om
bestraffningar som en lösning i dagens samhälle, hos elever, personal och politiker.

Brist på beteendekunskap ökar frustration hos lärare och personal som arbetar inom skolan
Ogden och Kimber (2005; 2005). Brister i beteendekunskap bidrar till att lärare kan göra
felaktiga tolkningar av en elevs handling och inte se funktionen av beteendet. Personliga
tolkningar kan då förekomma i form av tankar om att eleven är ute efter att bråka, eller att
eleven inte respekterar vuxna individer eller system. Detta kan vara en möjlig förklaring till
de åsikter på skolan som proklamerar att en strängare hållning och mer disciplinerat
förhållningssätt skulle öka motivationen. Det finns uppenbarligen något tillfredställande med
tankar om bestraffning som åtgärd i problematiska situationer. Är det för att man upplever
bestraffning som en kortsiktig och snabb lösning? Sveriges regering vann valet med lovorden
att införa mer disciplin i skolan. Kanske ger det politiker positiv förstärkning från det svenska
folket att använda denna typ av argument?

Inställningen om ökad disciplin kan också vara ett uttryck för det faktum att
gymnasieutbildningen är frivillig. Är man inte motiverad kan man välja att inte påbörja
studierna kan tyckas. I praktiken är verkligheten en annan. Ungdomar idag har föga val att
göra något annat än att påbörja gymnasieutbildning. Att gymnasieskolan idag i praktiken är
obligatorisk kan vara en förklaring till att den skolan idag möter fler omotiverade elever.

Uppmuntran och stöd till lärare

Forskning visar att lärarledarskap är avgörande för arbetsmiljön i klassrummet och elevers
studieresultat. Enligt Ogden (2005) skapar man bäst förutsättningar för läroplanens
målsättningar då de är förankrade i vetenskapliga metoder. Resultaten visar att handledning
varit givande. Efter mitt samarbete med lärare på skolan kom jag att fundera på hur det
kommer sig att det saknas handledning för yrkeskåren. Vad är det man prioriterar i denna
resursbrist inom skolan? Jag har träffat engagerade lärare vars kompetens går förlorad då
deras arbete inte följs upp och stöttas. Den mest förekommande feedback som lärarna får just
nu är signaler från elever att undervisningsarbetet inte är viktigt. Utan feedback på utfört
arbete, uppföljning av resultat och feedback på det goda arbetet är det utsläckning av beteende
som pågår inom skolsammanhanget. Således är det viktigt att följa upp lärarnas
förhållningssätt och utveckling kontinuerligt i form av handledning eller coachning.

Metodologiska funderingar

Resultat

Frånvarotillfällena minskade efter beteendeinterventionen vilket kan antyda att
beteendeinterventionen bidrog till god effekt. Vilka de verksamma faktorerna var och om
någon biaseffekt förekommit kan dock diskuteras. Hawthorneeffekten beskriver själva
medverkan i en undersökning som en möjlig biaseffekt. Dock har all typ av uppmärksamhet
inom interventionen uppmuntrats och således bör kanske inte hawthorneeffekten räknas som
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en biaseffekt. Eftersom elevantalet var litet och tiden mycket begränsad kan man endast tolka
resultaten som en fingervisning om att något positivt kan ha skett under just dessa veckor. Om
resultaten beror på beteendeinterventionen eller något annat kan man spekulera kring.
Exempelvis kan frånvaroregistreringen under period 1 utgjort en elevs sjukdomstillfälle eller
semestervecka vilket inte framkommer av registreringen. Man bör också ha i åtanke att både
frånvaro samt sen ankomst inkluderades i sammanställningen av frånvarotillfällena. Några
elever vars frånvaroregistrering var hög, hade problem med sen ankomst. Att komma i tid till
lektion förstärktes i sammanhanget och gav direkta positiva konsekvenser. De elever som
hade svårt att lämna hemmet på morgonen var färre och där förbättring inte var lika
anmärkningsvärd. Det kan också tänkas ha förefalligt en slump att elevers frånvaro förefallit
högre under period 1 än under period 3. En del av eleverna arbetade extra för att tjäna pengar,
just dessa veckor kan arbete ha prioriterats och således har resultaten inte med interventionen
att göra. En annan biaseffekt kan ha varit att sportlovet föreföll under period 1 vilket kan ha
påverkat den höga frånvaron både veckan innan och efter lovet. Under period 3 förekom inga
lov.

Resultatet av de minskade frånvarotillfällena kan också säga något om föreliggande skolklass
och dess lärare. Beteendeförändring hos lärarna har påverkat eleverna, enligt resultatet. De
lärare som medverkade i studien var intresserade av metoden och hade sedan tidigare
intresserat sig för bland annat metoder inom vägledning och coachning. Deras engagemang
och kunskapsbas har varit avgörande för resultatet. Det är lärarna som konsekvent utfört den
positiva förstärkningen under lektionerna som visat god effekt i resultatet. Detta är en viktig
faktor eftersom medverkan och engagemang inte kan tas för given under ett projekt som detta.
Jämförelsevis kan man anta att chefer för ett privatägt bolag skulle ha ansett
ledarskapsutvecklingen som en investering vilket ger andra förutsättningar för samarbetet än
med statligt anställda. Slutsatsen är således att de lärare som medverkat är eldsjälar och har
drivits av ett personligt engagemang för undervisning och elever. Ett samarbete med andra
lärare kanske hade visat andra resultat.

Andra möjliga individuella vinster som inte mättes kan vara ökad arbetstillfredsställelse,
bättre koncentration och skolresultat. Dessa faktorer kan ha påverkats. I sådana fall kan tänkas
att undervisningen upplevts som roligare att vara delaktig i. Förhoppningsvis kan nya
beteenden, ökat beröm och feedback även påverkat självförtroendet i positiv riktning.

Generalisering går inte att uttala sig ens inom gymnasieskolan då för få deltagare medverkat i
undersökningen. På grund av den snävt avgränsade tidsperioden kan effekten av goda resultat
även förväntas vara tillfälliga och kortsiktiga. Kunskapen förankrades inte hos skolledningen
och övriga lärare vilket talar för att förändringen är kortsiktig. Metoder som används i
grundskolan involverar föräldrarna, vilket har visat ge god effekt. Ju större nätverk
runtomkring eleverna som aktivt utövar verktyg inom en metod, desto mer effektiva blir
konsekvenserna då man arbetar med positiv förstärkning. I denna undersökning involverades
inte föräldrarna mer än kring information om upplägg och syfte.

Positiv förstärkning och handledning

Problembeteenden är ett kombinerat uttryck av kontakter med omgivningen samt tidigare
inlärningserfarenheter. Eleverna uppger att de aldrig tidigare upplevt ett skolsammanhang där
positiv förstärkning förekommit i den utsträckning som föreföll under beteendeinterventionen.
Fokus på beteenden gällande alla involverade har resulterat i ett givande sammanhanget för
eleverna. De har inte känt sig utpekade som syndabockar utan har sett andra vuxna ta sitt
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ansvar för förändring. Tillsammans har lärare och elever haft tydliga målsättningar att arbeta
efter. Den största och mest grundläggande åtgärden under interventionen var således att
tillföra konsekventa, direkta och säkra konsekvenser direkt efter det önskade beteendet.

Diskussion om materialistiska belöningar kan diskuteras utifrån målsättning och resurser.
Målet inom OBM är att genom så små medel som möjligt skapa stora förändringar (Braksick,
2005). Beteendeinterventionen syftade till ledarskapsutveckling som största förändringen i
sammanhanget. Eftersom undersökningen genomfördes under 4 veckor snarare än 4 månader,
krävdes en kollektiv belöning för ökad motivation till medverkan under så få veckor. Inom
OBM är det inte fel att använda alternativa lösningar som ett första steg i en
förändringsprocess. Har chefen problem att få medarbetare att komma i tid till möten, kan hon
starta upp med en fika och pratstund. Om det är förstärkande för medarbetarna och gynnsamt
för målsättningen. En fikapaus och utdelning av biobiljetter är naturligtvis inte ett realistiskt
belöningssystem i ett längre perspektiv inom skolorganisationen. Det är inte tårtkalaset i sig
som är förstärkande utan återigen är vinsterna i form av uppmärksamhet, gemenskap och
konkret målsättning. Eleverna vet att de borde gå till skolan men de gör det inte ändå. Lärare
och skolpersonal vet att de borde uppmuntra istället för att bestraffa, de gör det ändå. När
gamla handlingsmönster inte fungerar måste man prova nya förhållningssätt. Man kan stå
kvar vid åsikten om att det borde ske naturligt för elever att komma till lektion. Men när det
inte är det vad gör man då? Kreativa lösningar skulle kunna bidra till ökad motivation. Ett
lotterisystem i en skolklass skulle kunna medföra motivation och gemenskap i skolvärlden
som en parallelleffekt. I efterhand skulle fikapausen ha ersatts med ett lotterisystem där varje
elev som kom i tid fick varsin lapp. Sista veckan gav lotteriet utdelning och den som hade
bäst närvaro hade också då störst chans att vinna. Svårigheten ligger i att hitta adekvata
förstärkare. Helst skulle eleverna vilja ha pengar rakt i handen.

Ett alternativt belöningssystem skulle kunna involvera ett annorlunda undervisningsupplägg.
Att göra eleverna mer delaktiga eller anpassa det mer för den yrkesutbildning eleverna
utbildas i skulle kunna vara givande. En del menar att allt inte ska vara roligt och att
kunskapsinhämtning ska vara på ett visst sätt. För en del fungerar det så, för andra inte. Vad
är alternativet för dem som upplever svårigheter? Ofullständiga betyg och ett självförtroende i
botten. Om belöningar och positiv förstärkning kunde öka närvaron skulle det kunna vara ett
första steg till fullständiga betyg på lång sikt.
Eleverna upplevde inte handledningen under interventionen som förstärkande enligt
utvärderingen. Under handledningen berörde eleverna frågor om gruppklimat och
rollfördelning i klassen kopplat till sen ankomst. Konstellationen att sitta i grupp och prata var
helt nytt och upplevdes således som en obehaglig situation. Å ena sidan kanske
handledningen var ett överflödigt inslag, å andra sidan kanske den bidrog till en omedvetet
positiv process. I OBM – litteraturen står endast skrivet att handledning sker enskilt med
chefer, om det förekommer handledning även i grupp framgår inte av litteraturen eller
studierna.

Vad kan man dra för slutsatser kopplat till OBM-metoden och gymnasieklassen?

Val av metod

Syftet med undersökningen var att applicera OBM- metoden inom skola. Jag tyckte det var
intressant att se skolan och klassrumssituationen ur ett organisatoriskt perspektiv där läraren
är ledare och påverkar eleverna mot ett gemensamt mål. Utgångspunkten var således att
tillämpa OBM metoden inom ett skolområde. I efterhand skulle undersökningen ha kunnat
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utgå från en av grundskolans metoder, exempelvis komet, och utvecklat den i gymnasieskola.
Undersökningen hade i det fallet varit mer omfattande. Skolledning och föräldrar borde i det
fallet ha varit involverade.

Inlärningspsykologin finns att hitta överallt från det lilla individperspektivet till samhället i
stort. Att pröva nya beteenden är effektivt för att ändra tankar och beteenden i olika
sammanhang inklusive i skolan. Metoden i sig är uppmuntrande att arbeta med och logiken
talar sunt förnuft. Det som har varit mest utmärkande i projektet har varit sällsyntheten i ett
uppmuntrande förhållningssätt och lärarhandledning inom skolvärlden. Var i ligger
kvalitetsutvecklingen inom skolan om inte hos lärarna? Att uppmärksamhet och positiv
förstärkning gav god respons på upplägget både hos lärare och hos elever är inte särskilt
uppseendeväckande vid närmare eftertanke. En liknelse kan göras mellan lärarnas
arbetssituation och den klassiska mellanchefspositionen som ofta förekommer inom
organisation och företag. En chefsposition som ofta hamnar i kläm mellan de högre chefernas
krav, egna målsättningar och medarbetares önskemål. I en arbetssituation där de tre olika
nivåerna är oeniga om riktlinjer och konkreta målsättningar kan för en mellanchef upplevas
som stressfull. Precis som i de flesta organisationer är mellanchefen i stort beroende av ett
gott stöd från högste chef, i detta fall lärare – och rektor.

I många fall är tidsbrist ett vanligt problem i fråga om gott samarbete chefer emellan.
Mellanchefen behöver mer stöd och högste chefen har inte tillräckligt med tid att ge. OBM –
praktiker möter i de flesta fall frågan om hur de ska hinna ge feedback till sina medarbetare.
Svaret de får är att problemet inte ligger i brist på tid utan i prioritering. Tiden är vad den är,
det går inte att förändra, hur den delas upp är däremot något individen kan påverka.

På lång sikt kan man vinna på att avsätta tid åt att infinna sig på platser man inte brukar vara
som chef, exempelvis kan rektor besöka klassrummet och ge en uppmuntrande kommentar till
lärare och elever, små möten kan planeras in och feedback ska vara konkret och specifik och
behöver således inte ta lång tid.

Skillnaden med att arbeta med OBM i skola jämfört med ett företag är antagligen de
begränsade förutsättningar att laborera med förstärkare. Nytänkande och instruktioner
fungerar inte i dessa beteendesammanhang, det är konsekvenserna och dess effekt som
påverkar förändringen i slutändan, särskilt hos omotiverade elever. Eleverna på IV –
programmet inte kommer i tid till praktiken men inte till skolan. Detta faktum praktiken
stödjer teorin om att det är i sitt sammanhang problemet skapas och upprätthålls.
Beteendeanalysen är ett effektivt sätt att få konkreta svar på förekomsten av ett problem.
Fokus på konkreta beteenden utkristalliserar luddiga begrepp som omotiverad och låg
självkänsla vilket skapar en större förståelse kring situationerna samt en lösning på dem.

Kritik mot OBM

Avgränsade projekt eller enstaka temalektioner är inte att föredra. Införandet av hela Olweus
mobbningsförebyggande program sträcker sig till exempel över 18 månader (Ogden, 2005).
Den finns en risk att OBM- metoden uppfattas som en ”quick-fix” och att processen går för
snabbt fram. Denna undersökning hade inte kunnat ske på något annat sätt och konsekvensen
av det är sannolikt de uteblivna långvariga effekterna. Att titta kritiskt på OBM – metoden
kan resultera i att uppmärksamhet kring följande punkter bör följas. 1) Inte lova för mycket 2)
Gränssättning för vad som är möjligt 4) Begränsningar i förändringsarbetet samt att 5) Tacka
nej till de områden där utvecklingsmöjligheter är för svaga.
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Således kan undersökningen kritiseras för att ha genomfört metoden utan förankring i
skolledningen samt att utvecklingsmöjligheterna och ”quick fix” i praktiken inte hade goda
förutsättningar. Samtidigt så är det en undersökning inom en statlig skola under ett program
där utveckling behövs mest men prioriteras sist. Vilken konsult skulle ta sig an ett
förändringsarbete inom IV – programmet, utan lön?

Avslutningsvis

Ogden (2005) menar att skolan som institution kan vara en resurs och en positiv
utvecklingsfaktor i individers liv. Den kan också utgöra en riskfaktor, som bidrar till social
utstötning eller en upplevelse av att inte duga. Men forskning visar att det finns verksamma
metoder att tillämpa för att underbygga ett gott arbetsklimat för elever som kan bidra till ett
framgångsrikt lärande. Den skola som enbart följer läroplanen behöver inte bry sig om
frågorna om socialt lärande och en motivationsskapande arbetsmiljö (Ogden, 2005). Program
och metoder finns, men det är upp till varje enskild skola eller lärare om de vill använda dem.

Skolan har ett gigantiskt motivationsproblem och har ofta svårigheter att kommunicera med
barn som växer upp idag. Kärnkunskap är viktig men den måste anpassas till de erfarenheter
elever behöver för att klara sig i dagens samhälle.

Den stora utslagningen av elever från gymnasieskolan är naturligtvis mycket allvarlig. Lika
viktigt som det är att komma in på en utbildning är det att avsluta den. Framtidens
arbetsmarknad kräver hög kompetens, och för de ungdomar som överhuvudtaget inte
fullföljer en gymnasieutbildning riskerar få allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
Skolk är ett problem sett både ur samhällsekonomiskt och individuellt perspektiv.

Den borgerliga regeringen vill införa ordningsbetyg i skolan och att man ska höja kraven och
förväntningarna på eleverna. Utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv skulle detta vara
förödande på lång sikt. De elever som inte klarar av skolan behöver inte fler uppmaningar. De
behöver bättre kvalité i skolan, bättre ledarskap som kan bidra till en adekvat arbetsmiljö.
Sveriges läroplan vill förbereda landets elever inför arbetslivet, inför fortsatta studier samt ge
individen kunskaper och färdigheter som möjliggör ett aktivt liv som demokratisk
medborgare. Att implementera vetenskapliga metoder, utvecklat lärar- och rektorsledarskap
och uppföljning av det i form av handledning är en förutsättning för att målen ska ge
långvariga och effektiva resultat.



42

R e f e r e n s e r

Allday & Kerri Pakurar. (2007). Effects of teacher greetings on student on-task behavior. Journal of behavior
analysis, 40, 317-320.

Bosch S., W. Fuqua. (2001) Behavioral cusps: a model for selecting target behaviours. Journal of applied
behavior analysis 34, 123-125.

Braksick, L. (2000). Unlock behaviour, unleash profits. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Briggs, Renee. M. (1990). Reducing direct care staff absenteeism: effects of a combined reinforcement and
punishment procedure. Journal of organizational behavior management, 2, 317 – 328

Daniels, A. (2000). Bringing out the best in people, how to apply the astonishing power of positive
reinforcement. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Donald M. Carstensen, Laura L. Prue, Rapp, Stephen.R. (1983). Organizational behavior management 1978-
1982: an annotated bibliography. Journal of organizational behavior management, 5, 5-50

Eikeseth, S & Svartdal, F. (2007). Tillämpad beteendeanalys. Studentlitteratur för den
svenska utgåvan 2007.

Erin Seligson Petscher & Jon S. Bailey. (2006). Effects of training, prompting, and self-monitoring on staff.
Journal of behavior analysis. 39, 215-226.

Elva steg (2007). Besökt 070511 på http://www.skolverket.se/gy-07

Fagerström. Å. (2006). OBM leder till rätt arbetssätt. Stockholm:Docco

Forster, M. (2005). Komet – manual för skolpersonal i grundskolans år 6 till 9. Stockholm: Stockholms stad,
FoU-manual 2005:13

Gregory, Nicole. A, Heal, Jeffrey H. Tiger, & Ingvarsson. (2007). Evalution of a classwide teaching program for
developing preschool life skills. Journal of applied behavior analysis, 40, 277-300.

Gymnasiekommittén. (2002). Till stadschefen och utbildningsrådet för utbildningsdepartimentet: Åtta vägar till
kunskap-en ny struktur för gymnasieskolan. Stockholm: Rapport SOU 2002:120

Hugo, M. (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan –  en studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten
grupp på gymnasieskolans individuella program. Opublicerad doktorsavhandling, Jönköpings Universitet.

Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering - en studie av gymnasieskolans individuella program.
Opublicerad doktorsavhandling, Stockholms Lärarhögskola.

Kimber, B. (2003). Att stå ut med busungar eller boken som lockar fram kraften hos de vuxna. Solna: Ekelunds
förlag AB.

Kimber, B. (2005). Lyckas som lärare, förhållningssätt och ledarskap i klassrummet. Malmö: Ekelunds/
Gleerups utbildning AB.

Komaki, J. (1998). Leadership from an operant perspective. New York: Routledge.

Landau, J. (1994). The impact of a change in an attendance control system on absenteeism and tardiness. Journal
of organizational behavior management, 14, 104-106

Liljeqvist, K. (1999). Skolan och samhällsutveckling. Lund:Studentlitteratur.

Mawhinney, T.C (1999). Cumulatively large benefits of incrementally small interventions effects: costing
metacontingencies of chronic absenteeism. Journal of organizational behavior management, 18, 83-95



43

Merle Johnsson,C. (2001). Handbook of organizational performance. Behavior analysis and management.

Mueller. M, Edwards.R, Trahant.D. (2003). Translating multiple assessment techniques into an intervention
selection model for classrooms. Journal of applied behavior analysis, 36, 563-573.

Myndigheten för skolutveckling. (2006).  Slutredovisning av uppdraget om kvalitetsutveckling inom
gymnasieskolans individuella program. Dnr 2006:16.

Myndigheten för skolutveckling. (2006). Kvalitet inom IV – hela skolans ansvar. Stockholm: Liber distribution.

OBM - the Next Generation. (2007). Besökt 061407 på http://www.obmnetwork.com

Ogden, T. (2005). Skolans mål och möjligheter. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut.

Olweus, D. (1992) Mobbning i skolan: Vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm. Liber.

Olweus, D. (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Rädda barnens förlag.

Regeringens proposition. (2004). Kunskap och kvalitet – elva steg för utveckling. Regeringskansliet.

Robin S. Codding, Adam B. Feinberg, Erin K.Dunn, & Gary M. Pace. (2005). Effekts of immediate performance
feedback on implementation of behaviour support plans. Journal of applied Behavior Analysis, 38, 205-219.

Shoemaker. J. & Redid,D (1980). Decreasing chronic absenteeism among institutional staff: effekts of a lowcost
attendance program. Journal of organizational behavior management, 2, 317-328

Social och emotionell träning.(2007). Besökt 070305 på http://www.set.st/

Silva, Dale, Duncan, Philip K. Donald. (1981). The effects of attendance-contingent feedback and praise on
attendance and work efficiency. Journal of organizational behavior management, 3, 59-69

Skolverket. (2001). Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? Stockholm: Liber distribution.

Skolverket. (2005). Väl förbered? Arbetsledare och lärare på högskolor bedömer gymnasieutbildades
färdigheter. Stockholm: Skolverket och Fritzes.

Skolverket. (2005). Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket och Fritzes.

Stockholms stad. (2005). Kvalitetsredovisning: Stockholms stads pedagogiska verksamheter. Stockholms stad.

Stockholm TT, (2007, 5 februari) Anita Ferm utreder gymnasieskola. Svenska dagbladet, sid 3

Så styrs skolan (2007). Besökt 070707 på http://www.skolverket.se/sb/d/1597

Utbildningsdepartementet. (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna, LPF 94. Stockholm:
regeringskansliet.

Var fjärde 20-åring saknar slutbetyg från gymnasiet (2007). Besökt 070511 på
http://www.skolverket.se/sb/d/204/a/5273

Webster, C. & Reid, J. (2000). The incredible years classroom management teacher training program: content,
methods, and process. University of Washington.

Wilk, Leslie.A, Redmon, William K. (1990). A daily- adjusted goal-setting and feedback procedure for
improving productivity in a university admissions deparment. Journal of organizational behavior management,
11, 55-75

Öst, L-G. (2006). KBT, kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och kultur.



44


