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Titel Teorier inom ART. En kvalitativ textanalys av ART Aggression Replacement Training A 
Comprehensive Intervention for  Youth samt skolans styrdokument. 
 
Title Theories within ART. A text analytic reading of ART Aggression Replacement Training A 
Comprehensive Intervention for Youth and policy documents for school. 

Sammanfattning 
 
ART, Aggression Replacement Training är en multimodal behandlingsmetod som bygger på tre samverkande 
komponenter. Dessa är: Interpersonell färdighetsträning där sociala färdigheter tränas, ilskekontrollträning som 
lär individen att handskas med sin ilska samt moralträningen som ska höja det moraliska resonerandet. 1987 
började ART att användas på ungdomsvårdsskolor i USA, metoden har spridit sig  och idag används ART inte 
enbart inom den institutionella  vården utan allt mer i skolans värld. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket eller vilka teoretiska perspektiv på inlärning som metoden stödjer 
sig på och hur väl dessa stämmer överens med skolans styrdokument (Lpo 94). Studien är baserad på en 
kvalitativ textanalys av ART Aggression Replacement Training A Comprehensive Intervention for Youth, en 
bok av grundarna till metoden, samt skolans styrdokument (Lpo 94). 
 
Reultatet visar att ART vilar på flera olika teorier om inlärning, och att olika teorier finns representerade inom 
de olika komponenterna. I förhållande till Lpo 94 visar de delar jag analyserar på en överensstämmelse, även 
om någon punkt kan tolkas annorlunda.  
 
 
 
 

Nyckelord  
ART, multimodal, interpersonell färdighetsträning, ilskekontrollträning, moralträning, aggression. 
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1. Inledning  
Aggressivitet och beteendestörningar hos barn tycks öka i omfattning i skolan idag 

(Ylisuvanto, 2004). Skolpersonal har svårt att tackla de ”nya” problem som uppkommer. 

Behovet av någon metod att ha till hjälp för att hantera detta ökar likaså. En metod som kan 

användas vid denna problematik är ART, Aggression Replacement Training.  

Det finns två tidigare publicerade C-uppsatser och en D-uppsats om ART som jag tagit del av. 

I en av C-uppsatserna har man undersökt om ART är på frammarsch i skolorna (Stoltz & Elb, 

2003). I den andra C-uppsatsen har författaren gjort en studie på ett ART-teams 

implementering av ART i skolan (Petersson, 2004). D-uppsatsen behandlar ART som ett 

modernt samhällsfenomen (Ylisuvanto, 2004). 

Jag har arbetat på en institution i drygt15 år med ungdomar, som på ett eller annat sätt, varit 

beteendestörda. Genom mitt arbete har jag kommit i kontakt med den behandlingsmetod, 

ART, som jag valt att skriva om i mitt examensarbete.  Då jag endast har en ytlig kunskap om 

vad ART är och vad metoden grundar sina teorier på tycker jag att det skulle vara intressant 

att undersöka detta närmare. 
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2. Syfte och frågeställning 
Genom att analysera Goldstein, Glick och Gibbs bok, ART Aggression Replacement Training  

A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth, som behandlingen bygger på och som 

även används som handbok för ART tränare, vill jag undersöka hur man kan karaktärisera 

författarnas syn på inlärning, samt om, och i så fall, på vilket sätt deras syn stämmer överens 

med den syn på inlärning som finns i skolans styrdokument.  

Min problemformulering blir således: 

Vilket, eller vilka synsätt på inlärning finns representerade inom ART? 

Kan ART-metodik bli en ART-pedagogik? 

På vilket sätt stämmer metoden överens med i skolan gällande styrdokument (Lpo 94)? 
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3. Metod 

3.1 Ansats 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken eller vilka teorier om inlärning som finns inom 

ART. Mitt arbete har en kvalitativ ansats som inriktas på att beskriva en enskild händelse. 

Detta innebär att arbetet även kan anses vara en fallstudie då endast en text som handlar om 

metoden, ART, analyseras (Johansson & Svedner, 2004). Jag kommer även att analysera 

läroplanen, Lpo 94, på ett liknande sätt. Detta för att se på vilket sätt metoden stämmer 

överens med läroplanen. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 Då ART är föga dokumenterat av andra än de personer som arbetar med ART har jag valt att 

analysera originaltexten av författarna Arnold P. Goldstein, Barry Glick och John C. Gibbs: 

ART Aggression Replacement Training A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth. 

De styrdokument som jag syftar på i syfte och frågeställning är den läroplan, Lpo 94, som 

används i skolan idag. Då jag intresserar mig för den teoretiska grundsynen på inlärning som  

finns inom ART tycker jag att det faller sig naturligt att avgränsa detta arbete till att omfatta 

en text av grundarna till metoden.   

 

3.3 Analysmetod 
För att få en förståelse för vilken eller vilka teorier om inlärning som finns inom ART har jag 

valt att använda textanalys som metod. Jag vill beskriva min analysmetod som en form av 

innehållslig idéanalys. I detta sammanhang i betydelsen av att beskriva och klargöra vissa 

delar av en text för att få en förståelse för de ståndpunkter författarna framför i texten, och vad 

dessa ståndpunkter har för teoretisk förankring. Avsikten är att klargöra, förtydliga, och 

förklara för att bättre förstå den teoretiska bakgrunden till metoden genom att tolka texten 

(Barbosa da Silva, 1996). I analysen av texten kommer jag att försöka identifiera 

karakteristiska drag för de olika inlärningsteorierna i de olika komponenterna som ART är 

uppbyggd på. Jag har i min analys använt mig av originaltexten, alltså en förstahandskälla, i 

linje med rekommendationerna hos Carlsson (1991). 

Jag har också för avsikt att undersöka på vilket sätt metoden stämmer överens med skolans 

styrdokument, vilket innebär att jag även genomfört en liknande textanalys av skolans 

styrdokument (Lpo 94). 
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4. Teoretiska perspektiv på lärande 

4.1 Behaviorismen 
Sedan mitten av 1900-talet har synen på lärande som behaviorismen förklarar det varit en 

dominerande teori. Behaviorismen har en empiristisk syn på lärande, det är det yttre beteendet 

som man uppfattar som konkret, reellt och verkligt. Det är detta yttre beteendes förändring 

som definieras som lärande. De företeelser som har att göra med tänkande, reflektion och 

mentala förlopp antar behavioristen som icke-existerande, eller att det inte är något som kan 

uttryckas i vetenskapliga termer och därför är ointressanta (Säljö, 2000). Behaviorismen 

utvecklades via flera olika psykologer. Den psykologiska inriktningen grundades av John 

Watson som utvecklade fysiologen och psykologen Ivan Pavlovs studier. Under Pavlovs 

studier av hundar observerade han hur en naturlig reflex (som salivavsöndring när djuret fick 

mat) kunde utlösas av något annat (när till exempel hundskötaren kom in till hunden). Denna 

betingade reflex är alltså något som hunden lärt sig genom erfarenhet, den finns inte som ett 

naturligt tillstånd. I dag kan det vara svårt att förstå det revolutionerande med dessa tankar, 

men då sågs betingningen som förklaringen till hur människor lär och hur vi kan förstå vår 

förändring som ett resultat av våra erfarenheter (Säljö, 2000).  

 

En andra betydande idé för den behavioristiska traditionen var den amerikanske psykologen 

Burrhus Frederic Skinners tanke att individer tenderar att upprepa beteenden som ger någon 

form av positivt resultat (belöning eller förstärkning). Skinner anses ha utvecklat den 

inlärningspsykologiska pedagogiken från Watsons syn på behaviorismen (Maltén, 1981). 

Skillnaden mellan betingade reflexer och operativ betingning är att den betingade reflexen 

kan utlösas av en onaturlig respons beroende på de tidigare erfarenheterna medan den 

operativa betingningen bygger på att man tenderar att upprepa ett handlande som leder till 

någon form av belöning (förstärkning). Det tänkande kring lärande och utbildning som 

representerades av behaviorismen fick stor betydelse vid skapandet av undervisning. Man 

skapade tydliga, formulerade mål där sen undervisning och läromedel byggdes upp från de 

minsta och elementära kunskapsdelarna till de formulerade målen (Säljö, 2000). 
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4.2 Kognitivismen 
Den tradition som brukar kallas kognitivism är en företrädare för det rationalistiska 

perspektivet. I den här traditionen skiljs kropp och intellekt helt. Man intresserar sig för att 

beskriva och förstå vad som är människans kognitiva utrustning och de mentala processerna. 

En utgångspunkt är att det finns någon slags grundläggande mekanism som är tänkandets 

centrum och att man kan studera den här företeelsen och dess processer. Man betraktar 

individen som en informationsbehandlande varelse där hjärnan uppfattas som en processor. 

Människan anses behandla och inhämta information. Med detta tänkande forskade man bland 

annat om exempelvis olika former av korttids- och långtidsminne. Kognitivismen beskriver en 

statisk mekanism, men har aldrig fått någon större genomslagskraft som teori vad gäller 

människors lärande och utveckling. Den del, konstruktivismen, som har fått betydelse på 

synen för lärande är teorin om att individen själv skapar sin förståelse av omvärlden och inte 

bara passivt tar emot information. Men detta perspektiv finns i flera teorier, som hos Piaget 

(Säljö, 2000). 

 

4.3 Konstruktivismen 
Säger man att kognitivismen haft en relativt liten genomslagskraft i vårt sätt att se på lärande, 

så kan man påstå att den schweiziske forskaren Piaget haft ett oerhört inflytande. Han såg inte 

sig själv som vare sig pedagog eller utvecklingspsykolog utan var egentligen intresserad av 

hur kunskap bildas (Säljö, 2000). Piaget forskade om barns intellektuella utveckling och 

påvisade olika stadier där barns intellekt förändrades kvalitativt. Piaget introducerade tre nya 

begrepp; adaption, assimilation och ackommodation som visar på hur barn förhåller sig till 

nya erfarenheter. Adaption innebär barnets strävan efter att förstå och anpassa sig till sin 

omgivning. Detta sker i två samverkande processer, assimilation och ackommodation. 

Assimilation sker när barnet tar till sig nya intryck och erfarenheter om sådant som barnet 

redan har kunskap om. Om inte den nya erfarenheten stämmer med tidigare upplevelser 

hamnar barnet i obalans. För att åter komma i balans prövar barnet att ändra, anpassa eller 

ackommodera sitt tänkande till den nya erfarenheten eller situationen (Maltén, 1981).  

 

Jämviktsprincipen är en medfödd självreglerande process som sätter igång när barnet står 

inför något som det inte får att stämma. Detta är drivkraften i den intellektuella utvecklingen 

och därmed också i inlärningsprocessen.  Ett drag hos Piaget, till skillnad från andra i den 
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rationalistiska traditionen är att han ständigt påpekar hur viktigt det är att barnet måste vara 

aktivt och få göra sina egna fysiska och intellektuella erfarenheter för att kunna utvecklas. 

Barnet utvecklar bara sin förmåga när det är aktivt, fysiskt och intellektuellt engagerat i sin 

omgivning och manipulerar och undersöker den. 

 

4.4 Sociokulturellt perspektiv 
Det finns både likheter och skillnader mellan det sociokulturella perspektivet och 

konstruktivismen (Säljö, 2000). Lev Semenovich Vygotskij var en rysk marxistisk psykolog 

och pedagog som skapade den sociokulturella teorin efter att ha studerat de teorier som redan 

fanns, däribland Piaget, och funnit dem ofullständiga. Den del som Vygotskij ansåg saknades 

var den sociala aspekten i förklaring till barns utveckling. En av de omvälvande aspekterna på 

utveckling som Vygotskij presenterade var den avgörande betydelse som han tillskrev barnets 

omgivning. Detta blir därför avgörande för vilka begränsningar och möjligheter till utveckling 

som finns beroende på i vilken livsmiljö eller vilket samhälle man föds i. 

 
 ”Ju mer språk, kultur och sociala faktorer spelar in på tänkande och lärande (som 

det självfallet gör på de högre utvecklingsstadierna), desto mindre rimligt är det att 

anta att tänkandet är uniformt över kulturer och samhällen” (Säljö, 2000 sid. 69).  
 

I det sociokulturella perspektivet är utveckling lika med socialisering till den värld av 

föreställningar, handlingar och handlingsmönster som är kulturella och specifika för den 

sociala miljö och kultur som är förtolkad och som barnet föds in i. Denna värld medieras 

sedan till barnet från mer erfarna kamrater och vuxna så att barnets världsbild förändras och 

blir mer förståelig. ”Det barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det imorgon göra 

på egen hand” skrev Vygotskij (Lindqvist, 1999 sid. 271). Detta kan jämföras med Piaget som 

sagt ”each time one prematurely teaches a child something that he could have discovered for 

himself, that child is kept from inventing it and consequently from understanding it 

completely.” (Säljö, 2000, sid. 58). 

 

5. Inlärning inom barn- och ungdomsvård 
Inom den sociala barn- och ungdomsvården används idag ofta kognitiv beteendeterapi (KBT). 

I och med detta har jag för avsikt att kortfattat beskriva hur man inom KBT ser på inlärning. 
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Då KBT snarast kan ses som en behandlingsmetod skiljer sig detta från den tidigare 

redovisade litteraturen som enbart visar olika teoretiska perspektiv på inlärning. 

5.1 Kognitiv beteendeterapi 
Den kognitiva beteendeterapin, KBT, härstammar från behaviorismen, den sociala 

inlärningspsykologin och den kognitiva psykologin. Inom KBT använder man sig av metoder 

som har prövats vetenskapligt och som finns konkret beskrivna. I KBT fokuserar man på 

samspelet som finns mellan miljö och människa och det är i de processerna som man sätter in 

åtgärder. Eftersom samspelet är beroende av individens inre egenskaper och den miljö han 

finns i fokuserar man behandlingen på det som är aktuellt.  

 

När det gäller antisociala problem, som till exempel kriminalitet, blir inriktningen i KBT att 

dels förändra attityder och tankemönster till kriminalitet och våld dels på att lära in nya 

färdigheter som klienten är i avsaknad av. Man försöker också lära klienten att hantera 

svårigheter i livet och negativ påverkan från antisociala kontakter. Samtidigt försöker man 

utveckla de positiva sidorna som individen har samt viktiga personer som finns i dennes 

nätverk.  

 

Här definieras inlärning som ”en förändring hos en individ som bygger på en erfarenhet och 

som påverkar individens beteende,…” (Daleflod och Lardén, 2004 sid. 22). 

Inlärning kan ske på en omedveten nivå, respondent inlärning. Om inlärningen sker medvetet, 

operant inlärning, föregår någon form av stimuli beteendet. Om stimuli följer på beteendet 

benämner man det för konsekvens.  

Modellinlärning har stor betydelse när det gäller hur vi lär oss sociala beteenden. Man kallar 

detta även modellering, härmning, imitationsinlärning, observationsinlärning och vikarierande 

inlärning. 

 

I kognitiv beteendeterapi utgår man från att människors sätt att tänka påverkar deras 

handlande och uppfattningen de har om sin omvärld. Många problem uppstår beroende på att 

människan ofta har en föreställning om hur det förhåller sig och vad som måste göras. I och 

med att beteenden skett genom inlärning kan de också läras om (Daleflod och Lardén, 2004). 
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6. Aggressionsteorier 
Jag kommer i detta kapitel att redovisa teorier som på olika sätt förklarar vad aggressivitet är. 

I dessa råder en oenighet huruvida aggression är en medfödd drift eller ett resultat av olika 

processer.  

6.1 Den psykoanalytiska teorin 
Sigmund Freud, som anses vara psykoanalysens fader, hävdade till att börja med att 

aggressivitet var resultatet av otillfredsställda behov. Senare kom han att anse att människan 

styrs av två instinkter, livsinstinkten (Eros) och dödsinstinkten (Thanatos). Aggressivitet 

kommer från dödsinstinkten som vill förgöra livet, både sitt egna och andras. Freud ansåg att 

aggressioner var något som inte kunde undvikas, men dess uttryck kunde modifieras med 

hjälp av livsinstinkten.  

Ur psykoanalysen har jagpsykologin utvecklats. Jagpsykologin ser till människans inre 

strukturer: jaget, överjaget och detet. Samspelet mellan dessa tre jag benämns även som den 

psykodynamiska teorin. Den förklarar aggressivitet utifrån människans inre struktur som är 

uppdelad i jaget; som försöker kontrollera ”detet” och ”överjaget” och försöker konfrontera 

dem med verkligheten. ”Detet” står för impulserna och de okontrollerade känslorna. 

”Överjaget” skulle kunna sägas vara samvetets röst. Enligt den psykoanalytiska 

förklaringsmodellen kan man säga att aggression uppträder när ”jaget” inte är tillräckligt 

verklighetsorienterat och ”detet” istället kommer fram ohämmat (Johannessen, 1997). 

 

6.2 Etologisk teori 
I mitten av 1960-talet gav Konrad Lorenz ut en bok om aggressioner. Hans huvudtes var att 

aggressionsinstinkten var medfödd hos människan. Den här instinkten byggs upp oberoende 

av de omständigheter som finns. Får inte instinkten komma till uttryck blir den farlig och 

okontrollerad. För att underbygga sina påståenden har Lorenz gjort jämförelser med djur. Då 

han menar att instinkten kan bli farlig om den inte får utlopp rekommenderar Lorenz att 

aggressiviteten ska kanaliseras in i aktiviteter som är spänningslösande (Johannessen, 1997). 

 

6.3 Frustration-aggressions teori 
Frustration–aggressions teori är en av de tidigaste om aggression som bygger på forskning om 

frustration. Denna teori menar på att aggression inte är en medfödd instinkt utan att den 

uppstår på grund av svikna förväntningar och frustrationer. När vi blir hindrade från att nå 
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våra mål leder det till ett aggressionsmotiv som i sin tur gör oss benägna att ta till våld mot 

den person som hindrar oss (Raundalen, 1997). 

 

6.4 Social inlärning 
Anhängare till teorin om social inlärning menar att aggression är ett inlärt beteende, som 

belönats. Aggressivitet är alltså inte en medfödd, okontrollerad drift. Istället anses den uppstå 

som ett resultat av samspelet mellan beteende, kognitiva överväganden och miljöbetingelser. I 

den här teorin flyttas fokus från den aggressiva individen till den sociala situation där 

aggressionen förekommer. Den sociala inlärningsteorin menar att det är specifika ”element i 

situationen och miljön som formar det aggressiva beteendet.”  (Raundalen, 1997 sid.111). 

 

7. ART som metod 
ART startades på amerikanska ungdomsvårdskolor1987 av professor Arnold P. Goldstein. 

Metoden bygger på tre komponenter som tillsammans ska leda fram till ett 

multikanaltänkande. Den beteendemässiga delen består av interpersonell färdighetsträning, 

den emotionella delen består av ilskekontrollträning och den kognitiva delen består av träning 

i moraliskt resonerande. 

I detta kapitel beskriver jag hur dessa olika delar används inom ART. 

 

7.1 Interpersonell fädighetsträning (skillstreaming) 
Interpersonell färdighetsträning är ett antal procedurer som är utformade för att öka den 

sociala färdighetsnivån. Man arbetar med en liten grupp på flera olika sätt.  De får se flera 

lyckade exempel på beteenden när man behärskar färdigheten (modellering). De får genom 

olika rollspel möjlighet att prova och repetera dessa beteenden under vägledning. De får 

återkoppling på sitt framförande med uppmuntran samt hur väl de lyckats med förebilderna i 

sitt rollspel. Slutligen uppmuntras de att delta i olika aktiviteter som är formade för att de 

färdigheter som tränats in ska bestå och vara tillgängliga när de behövs. De färdigheter 

ungdomarna ska lära sig är kategoriserade i sex grupper;  

1. Sociala färdigheter för nybörjare. 

2. Avancerade sociala färdigheter. 

3. Färdigheter  för att hantera känslor. 
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4. Färdighetsalternativ till aggression. 

5. Färdigheter för att handskas med stress. 

6. Planeringsfärdigheter (Goldstein et al, 1998 sid. 51). 

 

7.2 Ilskekontrollträning (Anger Control Training) 
I den emotionella delen kompletteras den sociala färdighetsträningen med att deltagarna får 

lära sig vad de inte ska göra. Målet med denna del är att ungdomarnas förmåga till 

självkontroll ska öka och att deras aggression och ilska ska reduceras eller kunna hanteras. 

Varje konfliktsituation förklaras utifrån en tre stegs modell, S = situation (vad utlöste 

problemet? Vad ledde fram till situationen?), B = beteende (vad gjorde du?) och K = 

konsekvens (Vad blev konsekvenserna för dig).  

Ungdomarna får träning i att svara på provokationer utan ilska, med en responskedja. Denna 

responskedja bygger på sex olika steg,  

• Igångsättare – externa händelser med interna tolkningar som fungerar som stimuli för 

ilska. 

• Signaler – kinestetiska eller andra förnimmelser eller upplevelser som förknippas med 

ilska. 

• Ilskedämpare – tekniker man kan ta till för att minska graden av ilska. 

• Påminnelser – påståenden som är utformade för att omtolka och ta bort inre utlösande 

faktorer eller igångsättare. 

• Att använda alternativa färdigheter till ilska som lärts in under färdighetsträningen. 

• Självutvärdering – av genomförandet av de föregående stegen, samt resultatet. 

 

7.3 Träning i moraliskt resonerande (Moral Reasoning Training) 
För att få information om huruvida dessa ungdomar kommer att använda de nya färdigheter 

de lärt in under de föregående momenten, samt att se om deras förmåga att behärska eller 

åtminstone reducera sin impulsiva ilska ökat måste man börja diskutera moraliska 

värderingar. I ART använder man tio olika problemsituationer som underlag till dessa 

diskussioner. Frågorna som hör till hjälper ungdomarna att se andras kognitiva 

förvrängningar. I den här delen av ART arbetar tränaren efter fyra faser: problemsituationen 

presenteras, en mogen moraluppfattning odlas, en fördröjd moraluppfattning åtgärdas och den 

mogna moraluppfattningen befästs. Kohlberg har i en serie av undersökningar visat att om 
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man exponerar en ungdom för ett antal moraliska dilemman i en samtalsgrupp där deltagarna 

befinner sig på olika nivåer i moraliskt hänseende skapar en kognitiv konflikt. När denna 

konflikt löses höjs ungdomens moraliska resonemangsnivå till de högre nivåer som finns 

bland övriga deltagare 

8. Resultat 
Som jag visat ovan finns flera olika teoretiska perspektiv på lärande. 

I min textanalys kommer jag nu att presentera olika komponenter inom ART för att identifiera 

vilka olika perspektiv på lärande jag kan finna i dessa delar. När ingen annan hänvisning 

lämnas syftar jag till den bok Aggression Replacement Training A Comprehensive 

Intervention for Aggressive Youth av Goldstein et al, som analyseras. 

Författarna har under sin yrkesverksamhet arbetat med, och forskat kring klienter som är 

”difficult-to-reach”. Arnold P. Goldstein har både undervisat på och förestått Syracuse 

Universitets centrum för psykoterapi under nästan 20 år. 1981 grundade han Center for 

Research on Aggression, vilket han förestod till sin död.  

Barry Glick är utbildad psykoterapeut och har arbetat med emotionellt störda och kriminella 

ungdomar.  

John C. Gibbs är filosofie doktor och professor i utvecklingspsykologi. Gibbs arbete har 

omfattat utvecklingsteori, bedömning av moralutveckling och social uppfattningsförmåga 

samt behandling av beteendestörda ungdomar.  

Sammantaget kan konstateras att de tre författarna har mångårig erfarenhet av ungdomar som, 

på ett eller annat sätt, har någon form av beteendestörning. 

Detta är bakgrunden till den multimodala metod som författarna konstruerat. De har genom 

sina yrkeserfarenheter kommit i kontakt med ungdomar som brustit i sociala färdigheter och 

utifrån dessa kunskaper arbetat fram ART metoden. 

ART är utvecklat i USA och detta kan innebära att det blir kulturella svårigheter när 

programmet införs i Sverige. ”USA är ett starkt individualistiskt samhälle, medan Sverige mer 

betonar kollektivet.” Detta skriver Martin Forster, verksam vid Forsknings- och 

utvecklingsenheten inom Stockholms socialtjänstförvaltning. Forster är legitimerad psykolog 

och doktorand, och han har sammanställt ett underlag för att underlätta i valet av 

vetenskapligt utprovade preventiva insatser mot ungas alkohol- och drogbruk samt 

kriminalitet som har skolan som bas. 
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8.1 Beteendekomponent, The Behavioral Component 
Enligt ARTs grundare fanns fram till början av 1970-talet i huvudsak tre olika psykologiska 

metoder för att förändra beteendet hos beteendestörda ungdomar, den psykodynamiska, den 

icke styrande samt den beteendeterapeutiska. Dessa olika metoder, menar författarna, skilde 

sig på flera betydelsefulla sätt, men de hade ett gemensamt grundantagande – att dessa 

ungdomar inom sig hade ett friskt beteende som de inte gav uttryck för. Målet med samtliga 

dessa behandlingar och terapier var att, på olika sätt, locka fram det friska hos ungdomarna. 

Denna syn förändrades, enligt författarna, under 1970-talet då man började anta att 

ungdomarna istället var i avsaknad av mellanmänskliga, emotionella och kognitiva 

färdigheter. Från detta växte det fram en träning av dessa färdigheter mellan tränare och elev 

istället för en psykoterapeutisk behandling. Författarna beskriver här en utveckling som går 

från den psykoanalytiska synen till det man här kallar training (Goldstein et al, 1998 sid. 48). 

I USA har det varit ett viktigt mål att undervisa i önskvärda beteenden sedan 1920-talet, som 

exempel kan här nämnas Character Education (karaktärsdanande undervisning) och de mer 

moderna varianterna Moral Education (moralutbildning) och Values Clarifaication 

(klargörande av värderingar). Denna utveckling fanns även inom psykologi. Författarna 

hänvisar till Albert Banduras forskning vars arbete grundar sig på samma principer som ligger 

bakom dessa träningsmodeller för sociala färdigheter.  

 

Bakom grundsynen i ART finns alltså en tanke om att ungdomar med beteendestörningar inte 

har de sociala färdigheter som krävs i skolan och samhället, och att de därför behöver lära sig 

och träna på dessa färdigheter. I ART-programmet är de sociala färdigheterna som anses 

behövas fastställda på förhand (se bil.1). I detta finns en tanke från Piaget, att inlärning ska 

ske mot en gemensam optimal utveckling. Inom Piagets utvecklingspsykologi finns en tanke 

om att det mänskliga intellektet  ska nå ett slutligt stadium, där intellektet inte kan utvecklas 

mer (Säljö, 2000). Tanken är dock att man som ART-tränare tillsammans med sina elever ska 

kunna välja vilka av dessa färdigheter som ska tränas in utifrån elevernas styrkor och 

svagheter.  

 

När en ART-grupp ska sättas samman är det två kriterier som ska beaktas, skriver författarna; 
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… The first is shared skill deficiency. We urge trainers  to group together those 

trainees who share highly similar skill deficiencies and patterns. ... The second 

grouping criterion is responsive to the generalization-enhancing principle of 

identical elements (Goldstein et al, 1998 sid. 54). 

 

Det är alltså att föredra att eleverna har samma svårigheter, eller brister i de sociala 

färdigheterna för att arbeta med en grupp elever i beteendeträningen. Det andra kriteriet är 

viktigt för att uppnå en högre generalisering av beteendet. För att uppnå detta anser Goldstein 

et al. att effekten maximeras genom att sätta samman ungdomar från samma klass, 

bostadsområde etcetera. Därigenom blir träningssituationen mer lik verkligheten 

 

8.2 Emotionell komponent, The Emotional Component 
Goldstein et al skriver att ilska är en naturlig känsla hos människan. Oftast uttrycker vi vår 

ilska på annat sätt än med aggression. För de flesta är det kanske bara i 10 % av fallen som 

denna vrede leder till någon form av aggressivt beteende där man använder fysiska eller 

verbala sätt att försöka skada den man är ilsken på. Hos de aggressiva beteendestörda 

ungdomarna tycks motsatsen vara ett faktum, de försöker nästan alltid att skada den de är arg 

på med ord eller knytnäve. 

 

 I ARTs ilskekontrollsträning finns därför två inbördes relaterade syften: att ungdomarna ska 

bli ilskna mer sällan samt att förse dem med de redskap de behöver för att kunna kontrollera 

sig själva. Här bygger författarna sina antaganden på bland annat den ryske psykologen Lurias 

experiment i sitt psykologiska laboratorium där han forskade kring hur barn lär sig styra sitt 

yttre beteende med hjälp av inre tal. Det finns fler forskare som undersökt och bekräftat den 

verbala processen av begrundan och självkontroll. Donald Meichenbaum och hans 

forskargrupp har också undersökt sambandet mellan impulsivitet och svag verbal kontroll av 

det yttre beteendet. Han fann att den normativa utvecklingssekvensen som Luria beskrev var 

bristfällig hos impulsiva ungdomar. 

 
 Could we systematically train hyperactive, impulsive youngsters to alter their 

problem-solving styles, to think before they act, in short, to talk to themselves 

differently? Could we, in light of the specific mediational deficits observed, teach 

the children how to (a) comprehend the task, (b) spontaneously produce mediators 

and strategies, and (c) use such mediators to guide, monitor,and control their 
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performances? This was the challenge that sparked the development of self-

instructional training. (p. 31) (Goldstein et al, 1998 sid. 71) 

 

Detta har kritiserats av bland annat Chomsky som ansåg att det inte var övertygande att se 

språk och språkanvändning som enbart ett verbalt beteende. Chomsky menade att människan 

inte kan utveckla språket enbart genom de erfarenheter man gör eller genom att imitera, utan 

hänsyn måste även tas till det mentala förloppet. I och med att språket är så komplicerat och 

används på kreativa, nya sätt så har vi inte svårt att förstå eller skapa språkliga utsagor som vi 

aldrig hört tidigare (Säljö, 2000). 

  

1975 försökte en annan forskare, Novaco, utveckla dessa metoder för självinstruktionsträning 

till att hantera ilska. I hans forskning visade det sig att det aggressiva beteendet minskade när 

de människor som han undersökte använde sig av självinstruktion. Forskaren Eva Feindler 

byggde vidare på denna grund. Hon utvecklade Novacos behandlingssekvens till en kedja där 

klienterna fick lära sig vilka externa händelser och interna tolkningar som leder till ilska 

(igångsättare). Vilka fysiologiska och kinestetiska förnimmelser som informerar klienten om 

dennes fysiska spänningsnivå (signaler), självinstruerande påståenden för att reducera eller 

förhindra uppkomsten av ilska (påminnelser), vilka metoder som med hjälp av påminnelserna 

kan reducera eller förhindra ilskan och slutligen möjligheten att förstärka sig själv beroende 

på hur väl man använt sig av de föregående stegen (självutvärdering). Utifrån detta har 

Goldstein och hans medförfattare utvecklat den ilskekontrollträning som finns inom ART.  

 

Som nämnts finns olika förklaringar till vad aggression är. Goldstein, Glick och Gibbs 

avfärdar den etologiska teorin där man anser att aggressiviteten är medfödd och behöver få 

utlopp. Jag citerar; 

 
Conducted mostly in the 1960s and 1970s, these several methodologically diverse 

investigations-static comparisons, before-after comparisons, archival studies, field-

based studies, laboratory-based studies – combine with more recent studies of the 

consequences of catharsis (J.H.Goldstein, 1986; Phillips& Henley, 1984; Wann & 

Branscombe, 1990) to converge toward a strong conclusion: Catharsis is a myth. 

Sports violence increases participant and spectator aggression. (Goldstein et al, 1998 

sid. 24) 
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Författarna ansluter sig till teorin om social inlärning, alltså att aggression är ett beteende man 

lär sig genom att observera, imitera - direkt erfarenhet och övning. Goldstein et al skriver att 

Bandura tidigt visade giltigheten i den här tesen, många har därefter anslutit sig till denna 

(Baron, 1977; Eron & Huesmann, 1984; Montagu, 1978), (Goldstein et al, 1998 sid. 3).  

Enligt denna tes börjar aggression ofta med ett samspelsmönster där föräldrabeteendet består 

av inkonsekvens och irritation. Föräldrarna visar sällan värme eller tillgivenhet, och deras 

uppsikt är antingen obefintlig eller sträng. Tvånget består av hotelser, tillrättavisningar och 

även fysisk bestraffning.  Mönstret fortsätter när barnet svarar på det upplevda tvånget med 

vredesutbrott, gnäll och skrik. De här barnen kallas ofta temperamentsfulla när de är ett par tre 

år. När de blivit ytterligare ett par år äldre börjar de leka med andra barn, och eftersom de lärt 

sig att tvång och våld fungerar hemma använder de sig av den här taktiken med sina kamrater. 

Det aggressiva beteendet fortsätter, det aggressiva barnet har sociala behov och vill ha 

kamrater. Beroende på sitt beteende blir barnet hänvisat till att leka med barn som har samma 

bekymmer, detta leder till att barnet får tillfälle till att använda sitt aggressiva beteende i allt 

högre grad. Genom dessa erfarenheter lär barnet sig så småningom att detta beteende fungerar 

för att få sin vilja fram. Enligt Goldstein et al lär man sig huvudsakligen det aggressiva 

beteendet i hemmet, skolan och via massmedia. De menar att massmedia kanske är den mest 

effektiva läromästaren. Böcker, tidningar, radio, filmer tv och tvspel påverkar det mänskliga 

beteendet och en av dess effekter är den ökade våldsnivån i samhället. Det ständiga våldet på 

TV bidrar till inlärning och användande av våld.  

 

Då ilskekontrollträningen bygger på teorin om att aggressivitet är ett socialt inlärt beteende 

menar författarna man med hjälp av kognitiv beteendeterapi kan påverka detta beteende, och 

utveckla det till ett mer socialt acceptabelt beteende.  

 

8.3 Värderingskomponent, The Values Component 
Den värderingskomponent som finns inom ART är moralträningen. Goldstein, Glick och 

Gibbs grundar moralträningen på Piagets och Kohlbergs antaganden att barn utvecklar en 

större mognad gällande socialt perspektivtagande genom att interagera med andra människor. 

Då vi gör som vi tänker blir det viktigt om ungdomar med aggressivt beteende har ett moget 

eller fördröjt moraliskt resonerande. Dessa ungdomar får en utdragen omogenhet i stadiet för 

moraliskt resonerande men också kognitiva förvrängningar. Inom ART åtgärdar man båda 
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dessa aspekter genom träningen i moraliskt resonerande. De stadier för moraliskt resonerande 

som man använder sig av är Kohlbergs Stadier för moraliskt resonerande. Dessa är uppdelade 

i fyra olika stadium; 

1. Stadium 1: Makt ”Den starke har rätt” 

2. Stadium 2: Överenskommelser ”Jag kliar din rygg om du kliar min” 

3. Stadium 3: Ömsesidighet ”Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig” 

4. Stadium 4: System ”Bidrar du till samhället?” 

I stadium ett anses moral vara det som mäktiga människor säger att man måste göra. Är du 

mäktig är det du vill ha eller göra rättvist och det du säger rätt. Om det du gör inte bestraffas 

är det rätt, det är själva bestraffningen som avgör om det är fel. Uppenbar skada, som fysisk, 

erkänns vara fel. Individer som befinner sig i det här stadiet använder ofta klichéer utan att 

förstå deras betydelse. 

I stadium två anses moral vara ett utbyte av tjänster, man räknar ut vad man kan tjäna på 

situationen innan man hjälper eller lyder andra. Den främsta orsaken till att inte begå 

kriminella handlingar är risken att åka fast. 

I stadium tre innebär den ömsesidiga moraluppfattningen att relationen blir värdefull i sig 

själv. Man anser att abstrakta värden som förtroende och omsorg är viktiga. I det här stadiet 

inser man hur värdefullt livet är. 

I stadium fyra handlar moralprinciperna om samarbete för samhällets bästa. Att man ”gör det 

man ska” tyder på en god karaktär. Det här stadiet kan inte sägas ersätta det föregående, utan 

ska ses som ett komplement till det. 

Moralträningen har Piagets och Kohlbergs stadieteorier som grund. I den del som benämns 

värderingskomponent utgår författarna från att de moraliskt omogna ungdomar som deltar i 

moralträningen kommer att påverkas av sin tränare och sina mer mogna kamrater till ett mer 

moget stadie i moralsyn. Detta kan illustreras enligt följande; 

 
Our goal is to facilitate progress along the natural stage-sequential trajectory of 

moral-cognitive development so that youths will make more mature decisions in 

social situations (Goldstein et al, 1998 sid. 107). 

 

Författarna visar här en koppling till Piagets och Kohlbergs teorier om barns utveckling 

genom olika stadium, men också en tanke på ett sociokulturellt perspektiv där deltagarna ska 

lära sig av sina mer mogna kamrater. 
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8.4 Multikanalsmetod 
Det centrala med en multimodal behandling är uppfattningen att utvecklingen av effektiva och 

fungerande behandlingar för dessa ungdomar är en process utan slut, man får ständigt leta 

efter mer effektiva lösningar. I denna tanke är ART en början på, och inte slutet på, detta 

sökande. Enligt författarna visar dessa tre behandlingar på betydande förändringar hos dem 

som utsätts för dem. Men det finns begränsningar; både interpersonell färdighetsträning och 

ilskekontrollträning leder till tillförlitliga, men kortsiktiga, förändringar hos ungdomarna. 

Ingen av dessa har enskilt visat några pålitliga långsiktiga effekter. Träning i moraliskt 

resonerande verkar påverka värderingarna, men inte leda till förändringar i själva beteendet.  

 

Författarna skriver; 

 
                  … We believe, however, that it generally will be prove efficacious to take more 

than one route simultaneously. The source and maintainers of aggression are diverse 

and multichanneled. So too must its remediation be (Goldstein & Glick, 1987 p. 16) 

(Goldstein et al. 1998 sid. 36)                                                         
 

Enligt författarna tycks dessa tre behandlingar sammantaget ge mer långsiktiga och positiva 

resultat. Tre olika förklaringar stödjer denna teori, dels handlar det om en generell styrka hos 

multimodala behandlingar, dels om nyttan av konstruktiva strategier samt om den sannolika 

fruktbarheten av en successiv uppbyggnad av rekommendationer eller riktlinjer.  

 

I tidigare studier (Stoltz & Elb, 2003; Petersson, 2004; Ylisuvanto, 2004) som finns inom 

ämnet konstateras att enbart en eller två komponenter av ART används i praktiken även om 

forskningen betonar det multimodala. I Stoltz & Elbs C-uppsats visar det sig att tonvikten 

enligt deras informanter läggs på ilskekontrollträningen, detsamma visar Ylisuvantos D-

uppsats. Peterssons informanter visar avsaknad av ilskekontrollträningen. 

 

8.5 Förstärkning 
I ART arbetar man med förstärkning. En förstärkare är en händelse som ska öka det 

eftersträvade beteendet, om det önskvärda beteendet ökar efter en sådan händelse kallas den 

positiv förstärkning. Det finns olika typer av positiv förstärkning; materiella, sociala, 
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aktiviteter och symboliska. Om man tar bort en händelse efter ett beteende och därmed ökar 

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

minskar frekvensen av beteendet kallas det bestraffning. Goldstein et al skriver att 

beteendeterapin består av tekniker som härstammar från den formella inlärningsteorin. De är 

genom experimentell forskning utvärderade. Dessa tekniker används för att systematiskt 

försöka förändra det observerbara beteendet. Författarna skriver; 

 
Almost all of these techniques are derived from the basic premise developed by 

Skinner and his followers (Ferster & Skinner, 1957; Skinner, 1938, 1953) that 

behavioris largely determined by its environmental consequences. In a broadly 

operational sense, this premise finds expression in techniques that employ rewards 

or punishments (i.e., environmental consequences) to alter the behaviors that 

precede the consequeces (Goldstein et al, 1998 sid.130). 

 

Här gör författarna en direkt koppling till behaviorismen och en av dess företrädare, Skinner. 

Förstärkning förekommer både inom behaviorismen och inom den kognitiva beteendeterapin. 

Man kan här skilja på betingade reflexer och operant betingning. Skinners tanke var att 

belöningar av olika slag leder till att önskvärda beteenden förstärks, vilket alltså är operant 

betingning. 

Inom KBT arbetar man med operant betingning, att man på en medveten nivå förstärker 

beteendet som eftersträvas med hjälp av konsekvenser och stimuli.  

Förstärkning är kanske den del av ART som kanske blivit mest ifrågasatt, just beroende på det 

behavioristiska inslaget (se exempelvis Peterson, 2004). 

 

8.6 Generalisering. 
Vetenskapen om beteendeterapi och sociala färdigheter visar ett tillförlitligt resultat 

beträffande effektiviteten, både vad gäller träningsmetoderna och olika populationer. Något 

som däremot är svårt att påvisa är generalisering i bemärkelse av överföring och 

vidmakthållande. Författarna menar att många av de traditionella behandlingsformerna 

speglar en tro på att behandling leder till personlighetsförändring. De menar att miljöns 

betydelse ignoreras och att en framgångsrik behandling leder till positiva förändringar hos 

individen som hjälper denne att handskas med problem, oavsett vart de dyker upp. Med denna 
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psykoanalytiska syn på generalisering behövs inte någon ytterligare träning för att kunna 

använda de nyvunna sociala färdigheterna i nya sammanhang eller vidmakthålla dem.  
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Goldstein et al citerar här Rogers: 

 
Assumes that changes in behaviors outside of the therapy interview will follow 

automatically upon changes in the self-evaluative thoughts and associated emotions 

during the therapy hour. Changes in the self-evaluative thoughts and their emotional 

concomitants result in reduced anxiety, improved discrimination among situational 

events and responses, more accurate symbolization of them, and greater confidence 

in onés own decisions. These provide the conditions from which more appropriate 

instrumental and interpersonalresponses will naturally grow. (p.435)(Goldstein et 

al,1998 sid 156) 

 

Den här psykoanalytiska synen framställer Goldstein et al som föråldrad när det gäller synen 

på generalisering. Författarna skriver: 

 
This intervention-as-inoculation perspective was widespread among approaches to 

psychological change throughout the 1950s. No call was made for the development 

of purposeful means for the enhancement of transfer and maintenance because these 

outcomes were held to occur inexorably as a consequence of within-treatment gains. 

Goldstein et al. (1998 sid. 156).  

 

 

De drar slutsatsen att generalisering endast kan uppnås genom att effektiva och pålitliga sätt 

utvecklas för att maximera överföring och vidmakthållande. När det gäller överföring och 

upprätthållande anser författarna att det finns ett antal procedurer för att lyckas med detta. 

Dessa två delar avseende generalisering kan delas i överföring och vidmakthållande. Nedan 

kommer jag att beskriva dessa olika begrepp. 

Överföring: 

1. Att bidra med generella principer. 

2. Överinlärning 

3. Stimulusvariation. 

4. Identiska beståndsdelar. 

5. Medierad generalisering.  

Enligt författarna kan man stärka de resultat som träningen ger genom överinlärning eller 

responstillgänglighet. Tanken är att ju mer vi tränar på responser, desto mer sannolikt är det 

att vi kommer att använda dem vid ett annat, senare tillfälle. Det är inte övning i största 
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allmänhet som ger detta, utan det är lyckosamma övningar. Många gånger utgår man ifrån att 

ett eller två lyckade försök innebär att individen behärskar uppgiften i fråga och är redo att 

fortsätta med nästa. Om man vill maximera överföringen är principen alltså inte att man ska 

lämna en uppgift så snart man klarat av den, utan att man istället fortsätter att öva färdigheten 

korrekt. 

Att variera stimulus genom att träna många, olika exempel anses öka generaliseringen. Ju fler 

sammanhang responsen kan förknippas med, desto större chans att överföringen finns kvar. 

Det är också viktigt att öka verklighetskänslan för att stärka överföringen. Inom ART 

använder man sig av två strategier för att åstadkomma detta, dels den fysiska platsen och dels 

genom sammansättningen av ART grupper. Det är att föredra att deltagarna kommer från 

samma klass framför att plocka ihop ett antal elever från olika klasser. Medierad 

generalisering går ut på att läraren stegvis lär eleven självreglerande kompetenser. 

Vidmakthållande: 

1. Tunna ut förstärkning. 

2. Fördröja förstärkning. 

3. Gradvis tona ut påminnelser. 

4. Tillhandahålla extra träningssessioner. 

5. Förbereda för ickeförstärkning i den naturliga miljön. 

a. Självförstärkning. 

b. Färdigheter för att hantera återfall och misslyckande 

c. Gradvis svårare hemuppgifter 

6. Programmera för förstärkning i den naturliga miljön. 

7. Använda naturliga förstärkare 

            a. Verkliga situationer 

            b. Beteenden som är enkla att förstärka. 

            c. Rekrytera förstärkning. 

            d. Känna igen förstärkning. 

För att stärka vidmakthållandet använder man ovanstående procedurer. När förstärkningen 

tunnas ut går man från kontinuerlig förstärkning (efter varje lyckat försök) till en icke 

frekvent förstärkning som kännetecknar den naturliga miljön. Fördröjning av förstärkning är 

även det ett sätt att stärka vidmakthållandet, till exempel genom att öka tidsintervallen mellan 

responsen och förstärkningen. 
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Uttoning av påminnelser innebär att påminnelser successivt tas bort. Syftet är att få en mer 

naturlig (själv-) kontroll av de önskvärda beteenden istället för den artificiella kontroll som 

tränaren utövar. I vissa perioder kan det vara av vikt med extra hjälplektioner för att eleven 

ska fortsätta med beteendet. 

För att förbereda eleven på att han inte kommer att få någon förstärkning i sin naturliga miljö 

arbetar man inom ART med självförstärkning. För att öka möjligheterna till att eleven ska få 

förstärkning i den naturliga miljön kan man också rikta insatser mot viktiga personer i elevens 

nätverk. Genom dessa personers bemötande avgörs till stora delar hur det nya beteendet blir. 

Författarna anser att försök till förändring av asociala beteenden måste vara riktade både till 

ungdomarna och till de signifikanta vuxna i deras liv för att öka generaliseringen. 

 

 

8.7 ART-pedagogik kontra ART-metodik. 
En idé som Goldstein et al. presenterar är att ART-pedagogiken ska kunna implementeras i 

skolan och att inte enbart aggressiva elever har nytta av pedagogiken. I skolan idag tycks 

ART snarast användas som en metod för att behandla barn/ungdomar med beteende- 

störningar. I tidigare forskning (Stoltz & Elb, 2003; Petersson, 2004; Ylisuvanto, 2004) visar 

det sig att samtliga ART-grupper består av elever med någon form av problem. I Ylisuvantos 

undersökning placeras barn efter deras behov. Samma resultat uppvisar Stoltz & Elbs arbete, 

där används ART till barn som tidigare placerades på skoldaghem eller så används ART för 

barn/ungdomar som har ett felinlärt socialt beteende. Petersson skriver att informanterna i 

hans undersökning skulle vilja att några ordningsamma elever skulle vara med i ART-

träningen för att stödja de övriga deltagarna. Så ser det dock inte ut, utan urvalet av elever 

sker efter en kartläggning av vilka elever som anses vara i behov av ART. 
   

I en intervju med en person som leder ART-utbildningar inom Linköpings kommun 

konstaterar han; 

 
ART är, eller borde vara, för alla barn, även de som inte har några problem. Och 

detta gäller i samma utsträckning för både pojkar och flickor (Ylisuvanto, 2004). 
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Detta är den tanke som finns hos Goldstein et al., men implementeringen av ART i skolan 

tycks inte ha nått dit än. Detta innebär att ART framstår som mer av en metod för behandling 

av aggressiva barn/ungdomar än som en pedagogisk, allmängiltig modell. 

8.8 ART kopplat till läroplanen. 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står 

följande att läsa gällande grundläggande värden; 

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former . 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet . som förutsätter och samspelar 

med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 

helhet. (Lärarförbundet, sid. 12) 

 

Detta stämmer väl överens med den syn Goldstein et al. presenterar gällande sociala 

färdigheter. I både den interpersonella färdighetsträningen och ilskekontrollträningen är det 

sociala färdigheter som tränas in. Detta kan kopplas till ovanstående citat där kunskap bland 

annat beskrivs som en färdighet. Gällande kunskaper ska skolan även sträva mot att varje elev 

lär sig att självständigt kunna formulera åsikter som är grundade på både fakta, förnuft och 

etiska överväganden. En form för att lära sig etik torde vara den träning i moraliskt 

resonerande som är en av komponenterna i ART. 

 

Under punkt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, riktlinjer står att läsa; läraren skall; 

 
• Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 

och för sitt arbete i skolan, 

• Se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett 

reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, 

samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

• Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt 

och arbetsformer och tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar för 

de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

(Lärarförbundet, sid. 18). 
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Dessa tre punkters uppfyllande i ART kan tolkas på olika vis. Beträffande det inflytande som 

eleven ska ha är det tämligen begränsat inom ART som är ett fastställt program där olika 

moment ingår. Vad gäller att eleven ska få pröva olika arbetssätt kan det sägas uppnås i ART, 

där man arbetar med olika former för inlärning. Kanske kan man också säga att eleven får 

vara med och planera undervisningen vad gäller de sociala färdigheterna där elever och 

tränare tillsammans bestämmer vilka färdigheter som ska tränas. Problemet är att de 

färdigheter som ska läras är fastställda och därmed lämnar litet utrymme till ”varje elevs 

personliga vilja”. 

 

I skolans värdegrund och uppdrag står det ; 

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 

fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö 

(1 kap. 2§) (Lärarförbundet, 2004 sid. 9). 

 

ART kan vara en metod för att underbygga demokratin. Tanken att ge barn och ungdomar ett 

gott liv som socialt kompetenta individer som själva kan ta ansvar för sig själva och andra 

finns i demokratin. 

Från början var ART tänkt som ett billigt alternativ till hjälp för familjer med låga inkomster 

som tidigare stått utan hjälp, även detta kan ses som ett försök att stärka den demokratiska 

tanken. 
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9. Slutdiskussion 
Under min analys av ART Aggression Replacement Training A Comprehensive Intervention 

for Aggressive Youth har några tankar väckts hos mig som jag tänker ta upp under detta 

avsnitt. 

Mitt resultat visar att ART vilar på en blandning av olika teoretiska inlärningsprinciper. Det 

tycks som om de olika komponenterna i metoden har delvis olika grundsyn. 

I färdighetsträningen utgår ART från den konstruktivistiska teorin, där tanken finns om en 

utveckling till en optimal, gemensam nivå. Synen på utveckling är att barnet eller ungdomen 

passerar genom olika stadier. I och med denna syn är de färdigheter som skall tränas in 

fastställda, samtliga elever förväntas nå samma utvecklingsnivå.  

Den konstruktivistiska synen finns även bakom värderingskomponenten. Goldstein et al. utgår 

från tanken att barn och ungdomar befinner sig i olika mognadsnivåer gällande rådande syn 

på moral. Tanken är att utnyttja dessa skilda mognadsnivåer bland eleverna för att de mer 

mogna eleverna ska påverka sina mindre omogna kamrater. Detta innebär att även ett 

sociokulturellt perspektiv intas av författarna. I det sociokulturella perspektivet är utveckling 

lika med socialisering till den miljö och kultur som är förtolkad och som barnet föds in i.  

 

När jag analyserat färdighetsträningen har jag uppfattat det som om sammansättningen i en 

ART grupp främjas av att deltagarna antingen har liknande svårigheter eller kommer från 

samma klass, bostadsområde et cetera. Som jag tolkar detta uppstår svårigheter att använda 

det sociokulturella perspektivet om deltagarna har samma brister eller svårigheter. Om 

samtliga deltagare har samma brister och svårigheter bedömer jag risken som stor att de även 

befinner sig på samma mognadsnivå. Detta gör att deltagarna knappast kan höja varandra, 

utan man får förlita sig på tränarens utvecklingsnivå. Jag tror också att det uppstår en 

svårighet med att uppfylla båda syftena när en ARTgrupp sätts samman, om eleverna sätts 

samman efter sina brister och svårigheter kan det väl snarast konstateras att ett urval har 

gjorts. Om man istället arbetar urskillningslöst med en hel klass kan det förmodligen finnas 

elever på olika mognadsnivå. Detta torde innebära att en ökad generalisering av det önskvärda 

beteendet skulle ske. 

Enligt Goldstein et al. ökar generaliseringen av beteenden om man medvetet arbetar efter ett 

antal procedurer. Författarna avfärdar den psykoanalytiska teorin, och beskriver Freud som 

föråldrad. Möjligen är Freud föråldrad men den psykoanalytiska teorin existerar fortfarande, 
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även om Goldstein et al. förkastar teorin. Kort kan konstateras att om psykoanalysen ser det 

som att en beteendestörd ungdom har ett friskt beteende inom sig som hindras av någon form 

av trauma, så ser den kognitiva beteendeterapin det som att ungdomen är i avsaknad av vissa 

sociala beteende som kan tränas in. 

 

I ART ses aggressivitet som ett socialt inlärt beteende. Detta innebär att aggressiviteten inte är 

medfödd utan inlärd. Fördelen med denna kognitiva syn på aggressioner är att man kan lära 

barn och ungdomar nya sätt att hantera sin ilska, som till exempel självinstruktion och en 

medvetenhet om sina egna reaktioner. I forskning gällande aggression delas inte denna 

uppfattning helt. Det finns till exempel studier som utgått från att beteendeproblem hänger 

ihop med fysiologiska predispositioner (Raundalen, 1997). 

 

ART är en multikanalsmetod, det vill säga att metodens resultat är avhängig av att samtliga 

tre komponenter (ilskekontrollträning, interpersonell färdighetsträning samt moralträning) 

används för att uppnå ett lyckat resultat. Det är dessa tre komponenters samverkan som är 

gynnsam eftersom det då ingår både vad vi säger, gör, tänker och känner. 

I den tidigare forskning som jag tagit del av visar det sig att enbart en eller två komponenter 

av ART använts. I Stoltz & Elbs studie, ART – en metod på frammarsch i skolorna?(2003) 

har ART tränarna lagt tonvikten på ilskekontrollträningen. Detsamma visar Ylisuvantos 

uppsats, ART i skolan ett modernt samhällsfenomen (2004). Peterssons resultat i studien; När 

ART-metodik blir ART-pedagogik! En kvalitativ studie av ART i skolan (2004) visar att ART 

tränarna uteslutit ilskekontrollträningen och enbart arbetat med interpersonell 

färdighetsträning och träning i moraliskt resonerande. Frågan är om de metoder som beskrivs 

och kommenteras av författarna då kan kallas för ART? För att få de långsiktiga, lyckade 

resultat som önskas torde det vara av avgörande betydelse att samtliga tre komponenter 

användes – annars kan ART knappast anses vara en multimodal metod. 

 

Den del av ART som kanske blivit mest ifrågasatt är förstärkningen som förekommer. Synen 

på förstärkning för att maximera det önskvärda beteendet har sina rötter i behaviorismen, men 

finns även inom den kognitiva beteendeterapin. I Peterssons (2004) studie står det till 

exempel; 
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Det informanterna främst tycker kan vara problematiskt är användandet av 

belöningar för att förändra ett beteende. De uttrycker dock att detta är något som 

ingår i ART-metodikens grund och att det är något som de får finna sig i när dem 

arbetar med ART (Petesson, 2004 sid. 29). 

 

Det informanterna i Peterssons studie uttrycker här är att de trots en viss motvilja har en slags 

acceptans för att använda belöningar för att förändra beteende. Om man arbetar med 

beteendemodifikation är just förstärkning en metod som utprövats vetenskapligt, och som 

inom KBT anses väl fungerande.  

 

Slutligen har jag för avsikt att diskutera huruvida ART-pedagogik kan bli till ART-metodik. 

Goldstein et al. uttrycker att ART är tillämplig i skolan. Även en av Ylisulantos informanter 

säger; ”Så det är inget som bara är till för utåtagerande, kroniskt aggressiva pojkar eller nåt 

sånt där utan det hjälper alla. (Erik)” (Ylisuvanto, 2004). Dessa åsikter till trots tycks ART 

användas som en behandlingsmetod för beteendestörda barn och ungdomar (dessutom 

pojkar). Inte i någon av de undersökningar jag tagit del av har ART implementerats i en hel 

klass, utan deltagarna har satts samman efter behov.  

Goldstein, Glick och Gibbs har alla långvarig erfarenhet av att arbete med beteendestörda 

ungdomar, jag finner det för osannolikt att detta inte skulle ha påverkat dem när de utvecklat 

metoden. Kanske är det så att ART är tillämplig som behandlingsmetod och har svårare att 

utvecklas till en mer allmängiltig pedagogik. Det finns delar inom ART som med all säkerhet 

är tillämpliga rent pedagogiskt i skolan idag, men ART som en multimodal metod för 

”vanliga” barn tycks åtminstone mig rätt långsökt. 

 

9.1 Vidare forskning. 
Efter att ha gjort min undersökning och tagit del av andras kan jag konstatera att det saknas 

forskning om ART ur barn och ungdomars perspektiv. Den forskning som finns är baserad på 

ARTs förespråkare, tränare och utbildare. Jag anser att det vore intressant att, om möjligt, 

göra deltagande observationer av en ART grupp och utifrån de observationer man där gör 

intervjua barnen och ungdomarna. 
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