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Abstract 

Kometprogrammet är ett svenskt utbildningsprogram som utvecklades för att kunna 

hjälpa barn med beteendeproblem där fokus ligger vid att förbättra kommunikationen 

mellan den vuxne och barnet. I metoden används belöning, positiv förstärkning samt 

ignorering av negativa beteenden som verktyg för att nå detta mål.   

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka beteenden som pedagogerna ville 

förändra hos eleverna med hjälp av Kometprogrammet samt ta del av deras erfarenheter 

och upplevelser av metoden. För att besvara mina frågeställningar använde jag mig av 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser av detta då mitt syfte var att försöka förstå 

pedagogernas subjektiva upplevelsevärld. Min undersökningsgrupp bestod av fyra 

pedagoger med olika uppfattningar om Kometprogrammet, detta för att få ett så många 

olika tankar och upplevelser om Kometprogrammet som möjligt.  

 

Resultatet av intervjuerna visade på att anledningen till att pedagogerna började 

använda sig av Kometprogrammet var i stort sett detsamma. De hade alla börjat arbeta 

med Kometprogrammet i syftet att hjälpa enskilda elever som de ansåg hade 

beteendeproblem såsom koncentrationssvårigheter eller utåtagerande beteende. Tre av 

de intervjuade pedagogerna hade även använt sig av Kometprogrammet i helklass. I 

intervjuerna av pedagogerna framkom det att positiv förstärkning och 

belöningssystemet hade varit lyckosamma metoder i deras arbete med enskilda elever. 

Metoderna hade även hjälp i arbetet i helklass, framförallt vid användningen av ett 

gemensamt belöningssystem i klassen då pedagoger upplevde att barnens beteenden 

förändrades till det positiva. Vid intervjuerna framkom dock att ignorering av negativa 

beteenden var svårt och inte alltid lönsamma. Pedagogerna upplevde även att 

Kometprogrammet inte alltid hade gett samma positiva resultat då de ansåg att alla 

metoder inte passar för alla elever.  

 

Nyckelord 
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Inledning 

Skolan har förändrats mycket sedan begynnelsen då den var starkt auktoritär och präglad av 

hård disciplin där alla elever trots deras olikheter skulle följas åt i samma takt under alla 

moment. Dagens skola fokuserar mer på varje enskild elev och dess behov, vilket har 

bidragit till att elever med svårigheter och behov av hjälp har uppmärksammats.
1
 Sedan 

elevvården fått en större plats i skolan så har metoder och program för att hjälpa barn med 

problem utvecklats. Komet är en av dessa metoder och står för KOmmunikationsMETod.  

 

Kometprogrammet är ett svenskt utbildningsprogram som riktar sig till lärare och föräldrar. 

Komet syftar till att hjälpa barn med beteendeproblem genom att öka goda beteenden och 

minska problematiska beteenden där fokus ligger vid kommunikationen mellan den vuxne 

och barnet. I metoden används belöning, positiv förstärkning samt ignorering av negativa 

beteenden som verktyg för att nå detta mål.  

 

Forskning har visat att barn med beteendeproblem såsom aggressivitet, hyperaktivitet och 

normbrytande beteende ofta har svårt att skapa kamratrelationer vilket kan leda till att de 

senare i livet riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller kriminalitet.
2
 Som blivande lärare är 

jag intresserad av att studera en metod som sägs kunna hjälpa elever med beteendeproblem, 

främst för att kunna förebygga uppkomsten av problem senare i livet men även för att göra 

klassrumsklimatet lugnare och tryggare för alla elever. Min praktikskola använder sig av 

Kometprogrammet som en metod för detta, vilket gjorde att jag blev intresserad av att 

studera metoden och undersöka pedagogers upplevelser och erfarenheter av att använda 

Kometprogrammet för att kunna förändra beteendeproblem hos barn.  

                                                      
1 Göran Marklund, 1900-talet-blev det barnens århundrade? (Härnösand 2000)s.79 

2 Martin Foster, Knut Sundell, Lars Melin, Richard J. Morris & Martin Karlberg, Charlie och Komet, 
(Stockholm 2005) s.8 
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Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att synliggöra vilka beteenden som pedagoger har velat 

förändra hos sina elever samt synliggöra deras erfarenheter och upplevelser av att använda 

Kometprogrammet som en metod för detta.  

Frågeställning 

 

 Vilka beteenden ville pedagogerna förändra hos eleverna med hjälp av 

Kometprogrammet? 

 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har pedagoger av Kometprogrammet som en 

metod för att hjälpa barn med beteendeproblem? 

Bakgrund 

Resonemang kring om och hur man kan förändra beteenden har främst framfört inom 

behaviorismen. Här talar man om hur man genom att förstärka ett beteende genom 

belöningar och beröm ökar sannolikheten för att beteendet ska upprepas. Förstärker man 

däremot inte beteendet anses sannolikheten minska för att beteendet ska upprepas. 

Kometprogrammet har tydliga influenser från denna teori och grundar sig på principerna 

om att uppmärksamma positiva beteenden och minska uppmärksamheten för ickeönskade 

beteenden. Kometprogrammet har även tydliga kopplingar till beteendemodifikation som 

har utvecklats ur behavioristiska tankegångar.  

 

För att få en annan syn på hur beteenden skapas har jag även valt att undersöka ett socialt 

och kulturellt perspektiv på barns utveckling. Inom ett socialt och kulturellt perspektiv 

anser man att individens beteende är formade av sociala och kulturella erfarenheter där 

kommunikativa processer är det mest centrala. Kommunikativa processer anses viktiga 

inom Kometprogrammet men tillskillnad från ett socialt och kulturellt perspektiv 
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förespråkar Kometprogrammet ignorering av oönskade beteenden, vilket strider mot det 

sociala och kulturella perspektivets tankegångar där kommunikation alltid ses som det mest 

centrala för lärande.
3
 

Skolans fostransuppdrag 

När skolan infördes fanns det delade meningar om undervisningens innehåll och 

utformning. Under 1800-talet vägde adeln och prästernas åsikter om en undervisning 

baserad på kristendomens underdåninghetsfostran tyngst där barnen skulle lära sig att visa 

respekt och lydnad för prästerna som i det flesta fall hade hand om undervisningen. 

Undervisningens fokus låg vid ämnet kristendom då undervisningens innehåll bestämdes 

av församlingarna. Först år 1882 bestämdes det vilka ämnen som skulle vara gemensamma 

i skolan och skolans syn på fostransuppdraget präglades fortfarande av den underdånighet 

till läraren som funnits tidigare.
4
  

 

Vid sekelskiftet infördes utbildning i disciplin vid lärarutbildningarna där fokus låg vid att 

genom hård disciplin få eleverna att uppföra sig och sköta sitt skolarbete. Undervisningen 

präglades av en nästan militärisk ordning där eleverna oavsett deras olikheter skulle följas 

åt i samma takt under alla moment. I en anteckningsbok skriven av en blivande lärarinna 

kan man läsa: 

 

Lär dem att förstå och bestämt veta, vad som är rätt och orätt; huru de böra handla under de olika i 

livet mötande omständigheter. Lär dem detta på praktisk väg genom själva skolarbetet, att försaka 

nöje för plikt, att bliva ödmjuka, flitiga, ordentliga och punktliga.
5
 

 

År 1919 blev undervisningens innehåll mer inriktad på medborgliga ämnen istället för den 

tidigare undervisningens fokus på katekes och biblisk historia.
6
 Läraren hade en fortfarande 

en auktoritär roll och eleverna var tysta till dess att de fick en fråga av läraren, lydnaden var 

självklar. Lärarens plats var vid katetern och kontakten mellan elev och lärare skedde 

genom att eleven blev ditkallad eller att eleven på eget initiativ gick fram till läraren. 

                                                      
3 Roger Säljö, Lärande i praktiken (Stockholm 2005) s.37 

4 Göran Marklund, 1900-talet-blev det barnens århundrade? (Härnösand 2000), s.76 

5 Ibid., s.90 

6 Ibid., s.77 
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Fortfarande präglades undervisningssituationen av militärisk ordning där eleverna ställde 

sig i givakt mellan bänkraderna då de fick en fråga.
7
 Undervisningens innehåll förändrades 

sedan inte märkbart förens den nya utvecklingsplanen år 1955, då tankar om uppfostran till 

demokrati kom att ta en större plats. Elevvården fick därmed större inflytande och elever 

med svårigheter och behov av hjälp uppmärksammades.
8
 År 1962 kom den första 

läroplanen för grundskolan och eleverna fick här betyg i ordning och uppförande, detta 

avskaffades 1969 i den nästkommande läroplanen, Lgr 69.
9
 Här betonades skolans uppdrag 

att utveckla elevernas vanor, attityder och värderingar för att fungera i samhället. Begrepp 

såsom rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans ansågs viktiga att medvetengöra för eleverna 

såsom att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Ansvaret för att lära eleverna goda 

vanor låg främst på lärarna, men även skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och 

kuratorer. Ett av lärarnas uppdrag var att förebygga beteendestörningar genom att skapa 

goda förutsättningar för eleverna i skolverksamheten.
10

 

 

Genom läroplanerna har skolan att gått från att vara starkt auktoritär och präglad av hård 

disciplin, till en skola där elevvård, demokrati och elevernas fostran till att bli kritiska, 

frimodiga och självständiga samhällsmedborgare har blivit allt vikigare.
11

 I den nuvarande 

läroplanen, Lpo94, ska elevernas fostran ske i samarbete med föräldrarna där 

grundläggande normer och värden som vårt samhälle vilar på ska förmedlas. Det innefattar 

hur man ska uppföra sig mot sina medmänniskor såsom att visa solidaritet, ansvar och 

respekt för människors egenvärde och ta avstånd från trakasserier och kränkande 

behandlingar. Lärarens uppdrag är att klargöra och diskutera samhällets normer och 

värderingar och dess konsekvenser för det personliga handlandet samt utveckla regler för 

arbetet och samvaron med eleverna. Läraren ska även tillsammans med övrig skolpersonal 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling genom att vidta nödvändiga 

åtgärder.
12

  

                                                      
7 Göran Marklund, 1900-talet-blev det barnens århundrade? (Härnösand 2000), s.158 

8 Ibid., s.79 

9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lgr_69 

10 Skolöverstyrelsen, Lgr 69. Läroplan för grundskolan, 1969 

11 Göran Marklund, 1900-talet-blev det barnens århundrade? (Härnösand 2000), s.167 

12 Lpo94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, s.3-9 
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Behaviorismen 

Tankarna kring påverkan (stimulans) och individens rektion (respons) har sitt ursprung i 

den ryske psykologen och fysiologen Ivan Pavlovs (1849-1936) arbeten. Pavlov var 

intresserad av förklaringar till människors och djurs reaktioner och beteenden och gjorde 

flera studier på detta, bland annat studerade han hur hundar reagerade då en speciell 

angiven signal presenterades i samband med mat. Han upptäckte att hundarna efter 

upprepade moment av detta slag tillslut började utlösa ett matsug som visades sig genom 

salivering, då de endast hörde signalen. Denna teori kallade Pavlov för klassisk betingning 

och visade sig även stämma in på människors beteenden. 
13

  

 

En av dem som vidareutvecklade Pavlovs tankar kring stimulans och respons var den 

amerikanske psykologen B. F Skinner (1904-1990). Skinner stora bidrag till behaviorismen 

var operant betingning där han menade att människors beteenden i huvudsak styrs av dess 

konsekvenser, alltså att vi tenderar att upprepa sådant som förstärks och leder till något 

positivt, och undviker handlingar och beteenden som kan resultera i obehag. Han menade 

även att beteenden som inte förstärks kommer att bli mindre och så småningom försvinna, 

då dessa beteenden inte resulterar i någon positivt för individen.
14

 Skinner talade om två 

olika typer av förstärkning, positiv och negativ som båda har i syfte att öka sannolikheten 

för att ett beteende upprepas. En positiv förstärkning kan i en lärandesituation vara beröm 

eller ett bekräftande från läraren att eleven har svarat rätt på en fråga, alltså en positiv 

konsekvens av ett beteende. En negativ förstärkning däremot kan genom läraren uttryckas 

som ett hot om straff om eleven inte genomför det läraren bestämt, alltså beter sig eleven 

som läraren vill för att slippa en oönskad påföljd. De negativa förstärkningarna var enligt 

Skinner, de första förstärkningar som fanns och fortfarande de mest dominerade inom 

skolvärlden. Hot om kvarsittning, extra läxor och liknande är exempel på negativa 

förstärkningar som kan medföra att eleverna endast studerar för att undvika följderna som 

kan uppstå av att de inte studerar.
15

 Negativ förstärkning såsom straff var något som 

Skinner framhöll som ett sämre sätt att förstärka. Han ansåg att straff inte leder till att 

                                                      
13 Anna Kåver, KBT i utveckling - en introduktion till kognitiv beteendeterapi (Stockholm 2006), s.29 

14 Roger Säljö, Lärande i praktiken (Stockholm 2005), s.52 

15 B.F Skinner, Undervisningsteknologi (Stockholm 1968), s.123 
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beteendet upphör utan endast förändras temporärt då det grundas på en känsla av rädsla och 

fruktan.
16

  

 

Skinner beskriver även om de naturliga förstärkningar som finns runt omkring oss och 

nämner bland annat förstärkningen en individ kan få av att ha löst ett korsord eller får upp 

en knut på ett snöre. Men genom att bara använda dessa naturliga förstärkningar menar 

Skinner att läraren överger sin roll som lärare och poängterar att lärarens uppgift består i 

mer än att bara utsätta eleverna för naturliga förstärkningar som kommer av den omgivande 

miljön.
17

  

Beteendemodifikation 

Beteendemodifikation används i olika former av uppfostran och undervisning och bygger 

ursprungligen på Skinners teori om att allt beteende påverkas av dess konsekvenser. Dock 

har beteendemodifikation inslag av social-kognitivt inlärningsteori, vilket till skillnad från 

Skinner teori, framhåller individens självständiga tänkande.
18

  

 

Beteendemodifikation framhåller framförallt vikten av att belöna önskvärda handlingar och 

beteenden genom att tillföra dessa positiva följder. I en klassrumsmiljö kan detta vara 

beröm av goda beteenden och handlingar. Dock anses en grundlig analys av elevernas 

beteende vara viktigt, detta för att läraren ska se vilka beteende som är problematiska och 

få en insikt i varför dessa uppstår. Behov av uppmärksamhet räknas som den vanligaste 

orsaken till att elever visar upp ett utåtagerande beteende. Lärarens uppmärksamhet av ett 

sådant beteende kan för eleven uppfattas som en förstärkning och kan på så sätt bidra till att 

beteenden vidmakthålls. Utifrån lärarens analys av elevernas beteenden utarbetas sedan 

strategier för hur goda beteenden kan förstärkas. Här framhålls olika typer av 

belöningssystem utformade efter eleven som viktiga faktorer för att uppnå bästa resultat.
19

 

Belöningarna kan innefatta allt från materiella belöningar till verbala och symboliska 

belöningar såsom beröm och guldstjärnor men även att få arbeta fritt i klassrummet efter 

genomförda uppgifter. Dock framhålls att belöningarna alltid måste komma efter ett gott 

                                                      
16 Gunn Imsen, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi (Lund 2006) s.225 

17 B.F Skinner, Undervisningsteknologi (Stockholm 1968) s.127 

18 Gunn Imsen, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi (Lund 2006) s.234 

19Imsen, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi (Lund 2006) s.234 
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beteende, aldrig innan. Detta för att uppmärksamma eleverna på att goda beteenden lönar 

sig.
 20

 

 

I beteendemodifikation talar man även om ignorering som en metod att få eleverna att 

upphöra med ett oönskat beteende. Även här syns tydliga kopplingar till Skinners tankar 

kring hur ignorering av ett beteende kan göra att beteendet tillslut försvinner, detta då det 

inte blir förstärkt genom uppmärksamhet. Dock förespråkar beteendemodifikation även 

gränssättning då det anses att detta är en nödvändighet för att inte eleverna ska utveckla ett 

dåligt uppförande, men aldrig så mycket att det tar överhanden. Belöningar för positiva 

beteenden ska alltid vara det som får mest utrymme.
21

 Straff framhålls, som i Skinners 

teori, som en mindre bra metod att använda sig av för att förändra ett oönskat beteende. 

Straffet inte ger ingen vägledning åt eleven, utan uppmärksammar bara eleven på att han 

eller hon har gjort fel. I beteendemodifikation definieras straff som något obehagligt som 

individen utsätts för eller indragning av en utlovad belöning. Det enda sättet att förändra ett 

oönskat beteende är enligt beteendemodifikation att använda sig av ignorering.
22

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv bygger på att människor föds in och utvecklas genom socialt 

samspel med andra människor. Lärande och tänkande anses ha sin utgångspunkt i språket 

och individen formar sin förståelse av världen genom att kommunicera med andra. Vi 

människor lär oss av varandra genom att tolka vår omvärld och det vi tolkar sätter vi sedan 

i bruk då vi agerar i våra livssituationer. 
23

  

Människors beteenden anses grunda sig på egenskaper i individens personlighet men också 

på kringliggande miljöfaktorer vilket gör att ett beteende måste förstås i koppling till 

sociala interaktioner.
24

 Genom att samtala och utbyta erfarenheter med varandra lär sig 

människan nya saker och kan därmed ständigt omskapa och förnya sin omvärld och sina 

tankesätt. Människans beteende och sätt att uppfatta världen kan därför inte endast 

                                                      
20 Gunn Imsen, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi (Lund 2006) s.237 

21 Ibid., s.239 

22 Ibid., s.241 

23 Ibid., s.50 

24 Ibid., s.47 
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förklaras genom hänvisning till instinkter eller reflexer utan anses till den största delen vara 

formade av sociala och kulturella erfarenheter.
25

 Barnet blir medveten och delaktig i 

kunskaper och färdigeter genom att kommunicera och ta del av andras tankegångar. Genom 

kommunikationen och det sociala samspelet med andra människor lär sig barnet att förstå 

världen såsom olika begrepp, samtalsregler och vilka beteenden som är uppskattade.
26

 

 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog och pedagogisk teoretiker och är en av frontfigurerna 

för ett sociokulturellt perspektiv på barns utveckling. Han ansåg att barns utveckling sker i 

samspel med deras omgivning och kritiserade det mekaniska synsättet på människan som 

framförts inom behaviorismen.
27

 Han ansåg att ett barn inte kan uppfostras genom att vara 

passiva mottagare av den vuxnes föreskrifter, barn utvecklas genom erfarenheter vilka 

formar barnets medvetande. Därför är personliga erfarenheter det enda som kan förändra 

och utveckla människan.
28

 Vygotskij framhöll sambandet mellan tänkande och språk och 

menade att ingen utveckling av tänkandet kan ske utan den sociala kommunikationen. Han 

framhöll även människans egen vilja och förmåga att tänka vilket gör att människans 

handlande inte bara styrs och kan förklaras genom omgivningens stimuli.
29

 

 

Vygotskij talar även om olika typer av tänkande och minne där han jämför det mekaniska 

minnet med det associativa. Det mekaniska minnet innebär att man minns genom 

upprepningar, där människans beteenden och reaktioner är inget annat än resultatet av 

upprepningar. Det associativa minnet däremot formas genom erfarenheter där man kopplar 

nya erfarenheter till tidigare och på så sätt logiskt ordnar det som ska läras in. Vygotskijs 

egna tankar om hur man lär sig och hur beteenden uppstår och utvecklas kan kopplas till 

det associativa minnet där allt personligt beteende uppstår genom erfarenhet, medans ett det 

mekaniska minnet har kopplingar till behavioristiska tankegångar.
30

  

 

Vygotskijs ser straff och belöningar som mindre gynnsamma metoder att förändra barns 

beteenden. Han menar att straffet ofta ger snabb effekt men inte bidrar till någon inre 

                                                      
25 Roger Säljö, Lärande i praktiken (Stockholm 2005), s.35 

26 Ibid., s.67 

27 Gunilla Lindqvist, Vygotskij och skolan (Lund 1999) s.73 

28 Ibid., s.20 

29 Ibid., s.132 

30 Ibid., s.85 



 10 

utveckling då individen endast uppför sig av fruktan och för att slippa oönskade 

konsekvenser. Samma sak anser Vygotskij det vara med belöningar då de ofta sätts in för 

att barn ska uppföra sig på ett visst sätt eller utföra sina uppgifter. Vygotskij menar att det 

är viktigt att tillfredställelsen som barnet känner ska förbindas med reaktionen av deras 

uppförande eller utförande av uppgift, istället för att det känner tillfredsställelse inför den 

förväntade belöningen. Genom att pedagogen eller den vuxna skapar och utvecklar barnets 

intresse för att uppföra sig eller utföra en viss uppgift kommer ingen förstärkning av 

belöningskaraktär att behövas. Utvecklingen av och förstärkningen av intresset ses därför 

som grundlagen för uppfostran.
31

 

 

Kometmetoden 

Komet står för KOmmunikationsMETod och är ett svenskt program utvecklat vid 

Forsknings- och Utvecklingsenheten, FoU i Stockholm i samarbete med Uppsala 

Universitet och University of Arizona i USA. Programmet finns både som lärarkomet och 

som föräldrakomet och syftar till att hjälpa barn i förskolan upp till skolår 9 med 

utagerande beteenden där fokus ligger vid att öka goda beteenden och minska 

problematiska beteenden. Exempel på beteendeproblem hos barn kan vara uppvisade av 

aggressivitet, normbrytande beteenden och hyperaktivitet. Forskning har visat att barn med 

problem av denna karaktär ofta har svårt att skapa kamratrelationer vilket kan leda till att 

de senare i livet riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller kriminalitet.
32

 Kometprogrammet 

är evidensbaserat och bygger på forskningsresultat av riskerna med beteendeproblem hos 

barn och syftar till att hjälpa föräldrar och lärare till barn med olika typer av 

beteendeproblem. Detta dels för att lösa aktuella beteendeproblem men även för att 

förebygga uppkomsten av problem senare i livet.
33

  

 

Skolkomet finns utformat som ett program med insatser till både enskilda elever och till 

hela skolklasser där fokus ligger vid lärarens ledarskap. Genom att läraren lär sig 

kommunicera med klassen och uppmuntra till goda beteenden samt använda sig av olika 

                                                      
31Gunilla Lindqvist, Vygotskij och skolan (Lund 1999) s.57-58 

32 Martin Foster, Knut Sundell, Lars Melin, Richard J. Morris & Martin Karlberg, Charlie och Komet, 
(Stockholm 2005) s.8 

33 Ibid., s.9 
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strategier ska bråk och oroligheter och kunna minskas.
34

 Utbildningen i Komet för lärare 

består av 6 tillfällen där övningarna fokuseras kring konflikthantering och träning i olika 

slags kommunikationsfärdigheter.
35

  

Ignorering 

Kometprogrammet förespråkar även ignorering av oönskade beteenden, tanken är genom 

att inte uppmärksamma och därmed inte ge näring åt det dåliga beteendet så kommer det så 

småningom kommer att försvinna. Dock är det bara det dåliga beteendet som ska ignoreras, 

inte själva barnet. Kometprogrammet förespråkar därför att läraren tillsammans med 

klassen ska komma överens om vilka beteenden som ska ignoreras. På så sätt blir alla barn 

i klassen medvetna om vilka beteenden som inte är acceptabla och kan gemensamt hjälpas 

åt att arbeta för en bättre klassrumsmiljö.
36

  

 

Arbete i hela klassen 

Skolkomet som riktar sig till hela klassen används parallellt med den övriga 

undervisningen och syftar till att genom lärarens ledarskap och dennes arbete med att 

uppmärksamma goda beteenden kunna skapa ett bra klassrumsklimat där eleverna känner 

arbetsro och motivation. I arbetet i hela klassen läggs fokus vid att förändra oönskade 

beteenden som upplevs som anses vara gemensamma eller vanliga för klassen i stort, 

exempelvis att komma i tid till lektionerna eller att inte prata rakt ut, utan istället räcka upp 

handen och vänta på sin tur. För att öka motivationen till detta finns olika slags 

belöningssystem med olika nivåer. När eleverna uppnått en viss nivå genom att förändra 

sina beteenden får de ta del av belöningen. Tanken är att klassen ska lära sig att samarbeta 

och ta ansvar för sina handlingar och beteenden och märka att deras egna insatser får en 

positiv inverkan på klassrumsklimatet, arbetsron och deras egen motivation till 

skolarbetet.
37

  

                                                      
34 Martin Foster, Knut Sundell, Lars Melin, Richard J. Morris & Martin Karlberg, Charlie och Komet, 
(Stockholm 2005) s.20 

35 http://www.droginfo.com/pdf/Kometinfo2.pdf, 2006 

36 Pernilla Nyqvist, KOMET: Ett pedagogiskt arbetssätt för barn med koncentrationssvårigheter/ADHD, 
(Karlstad 2007) s.18 

37 Pernilla Nyqvist, KOMET: Ett pedagogiskr arbetssätt för barn med koncentrationssvårigheter/ADHD, 
(Karlstad 2007) s.20 

http://www.droginfo.com/pdf/Kometinfo2.pdf
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Arbete med enskilda elever 

Med arbete med enskilda elever fokuserar man på områden och beteenden som man vill förändra 

och sätter sedan tillsammans med eleven upp små delmål kopplat till ett belöningssystem. 

Eleven får belöningar när den uppnått de mål som man gemensamt kommit överrens om, 

exempelvis arbetat effektivt under en viss tid eller kommit i tid till lektionerna efter raster. 

När eleven har uppnått de mål som ställdes upp får denne en belöning för sina 

ansträngningar. Delmålen är ofta många och små, detta för att eleven inte ska tappa 

motivationen vilket kan ske om målen känns allt för svåra att uppnå.
38

   

 

Forskning kring Kometprogrammet i skolan 

En stor studie av Kometprogrammet effekter för att hjälpa barn med beteendeproblem 

gjordes i utvalda skolor i Stockholms Stad under åren 2000-2004. Studien som 

genomfördes på 63 Stockholmsskolor innefattade 135 elever som av lärarna bedömt ha 

beteendeproblem.
39

 Studien var en jämförelse mellan Kometprogrammet och Charlie som 

är ett annat lärarbaserat program med inriktning på att minska olika typer av 

beteendeproblem och öka positiva beteenden. 
40

 Uppföljning och utvärdering av 

programmens effekter på barnens beteenden gjordes efter 6 och 14 månader genom 

lärarskattningar, kamratskattningar, självskattningar och observationer. Resultatet efter den 

första bedömningen visade inte på någon skillnad gällande elevernas normbrytande 

beteenden beroende på vilket program de arbetade utifrån.
41

 Men efter 14 månader då den 

andra uppföljningen gjordes visade det sig att andelen hyperaktiva elever var mindre i de 

grupper som arbetat efter Kometprogrammet jämfört med de som använt sig av Charlie. 

Dessa grupper visade även ha en mindre andel elever med kamratproblem och 

normbrytande beteende såsom aggressivitet och häftiga humörsutbrott.
42

 Skillnaderna på 

lärarnas beteenden var också mer positiva bland de som arbetat med Kometprogrammet. 

Lärarna som arbetat utifrån Kometprogrammet gav mer beröm och mindre tillsägelser än 

de lärare som arbetat utifrån Charlie. Resultatet av lärarnas förändrade beteende mot 

                                                      
38 Pernilla Nyqvist, KOMET: Ett pedagogiskr arbetssätt för barn med koncentrationssvårigheter/ADHD, 
(Karlstad 2007) s.19 

39 Martin Foster, Knut Sundell, Lars Melin, Richard J. Morris & Martin Karlberg, Charlie och Komet, 
(Stockholm 2005) s.5 

40 Ibid., s.19 

41 Ibid., s.26 

42 Ibid., s.29 
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eleverna kan alltså haft en stor inverkan på den positiva utvecklingen som eleverna 

uppvisade.
43

   

Metod 

Val av undersökningsmetod 

Jag valde att använda mig av kvalitativ metod eftersom målet med undersökningen var att 

undersöka pedagogers uppfattningar om ett fenomen kopplat till deras tidigare kunskaper 

och erfarenheter
44

, tillskillnad från i en mer traditionell forskningsansats där man försöker 

förklara världen genom generella principer eller lagar.
45

  

 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser av detta då mitt 

syfte var att försöka förstå aktörers subjektiva upplevelsevärld, detta tillskillnad från en mer 

kvantitativ intervjumetod, som ofta kan upplevas som snäv och fyrkantig med redan färdiga 

svarskategorier.
 46

 En kvantitativ metod fångar således inte en människas erfarenheter på 

samma sätt som en kvalitativ intervju där det finns utrymme för mer öppna svar.
47

 Genom 

att använda sig av kvalitativa intervjuer kunde jag hitta och förstå mönster i pedagogernas 

tankegångar kring att använda sig av Kometprogrammet som en metod för att förändra 

negativa beteenden hos elever.
48

 Intervjuerna genomfördes enskilt med varje pedagog för 

att lättare kunna synliggöra deras olika uppfattningar. Genom att ha enskilda intervjuer fick 

jag även närhet till pedagogerna vilket är bra då man som forskare får större respekt för 

deras verklighetsuppfattning.
49

 För att inte påverka pedagogernas tankegångar valde jag att 

inta en neutral inställning kring det som tidigare skrivits om Kometprogrammet. Dock 

                                                      
43 Martin Foster, Knut Sundell, Lars Melin, Richard J. Morris & Martin Karlberg, Charlie och Komet, 

(Stockholm 2005) s.32 

44 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund 1998) s.48 

45 Ibid., s.23 

46 Pål Repstad, Närhet och distans (Oslo 2007) s.17 

47 Ibid., s.85 

48 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund 2005) s. 14 

49 Pål Repstad, Närhet och distans (Oslo 2007) s.19 
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förberedde jag mig genom att läsa på kring Kometprogrammets tankar och arbetsmetoder, 

detta för att kunna utforma och ställa relevanta frågor kring metoden.
50

  

 

Jag utformade en mall för mina intervjufrågor där fokus låg vid att få med de 

ämnesområden som jag var intresserad av. Jag ställde sedan frågor utifrån mallen i den 

ordningen det föll sig mest naturligt beroende på vem jag intervjuade, detta för att intervjun 

skulle få en prägel av ett naturligt samtal för att undvika att pedagogerna blev passiva, 

vilket kan vara risken med väldigt detaljerade frågor i en strikt ordningsföljd.
51

  

Urval 

Inför intervjuerna kontaktade jag en pedagog som jag hade kommit i kontakt via min 

praktikskola som jag visste hade arbetat med Kometprogrammet. Jag berättade för henne 

om undersökningen och dess syfte och frågade henne om kontaktuppgifter till fler 

pedagoger som arbetat med Kometprogrammet på samma skola. Jag hade i förväg som mål 

att genomföra intervjuer med fyra pedagoger, helst med olika uppfattningar om 

Kometprogrammet, detta för att öka min förståelse och insikt för min undersökning.
52

 

Genom min kontaktperson fick jag hjälp att få kontakt med ytterligare två pedagoger som 

var villiga på att ställa upp på en intervju. Via en av dessa pedagoger kom jag sedan i 

kontakt med en fjärde pedagog som också hon var intresserad av att ställa upp på en 

intervju. Jag valde att intervjua fyra pedagoger, en gång var. På grund av tidbegränsningar 

valde jag att genomföra färre intervjuer men med mer ingående analyser. Det hade varit 

svårare att hinna med djupare analyser om jag hade haft många aktörer och därmed fler 

intervjuer.
53

 

Genomförande 

Under intervjuerna använde jag mig av bandspelare, detta för att intervjun skulle fortlöpa 

så smidigt som möjligt och där jag kunde lägga fokus på att lyssna och ta in pedagogens 

erfarenheter och åsikter istället för att fokusera på att anteckna. Dessutom är det lättare att 

                                                      
50 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund 1998) s.51 

51 Pål Repstad, Närhet och distans (Oslo 2007) s.86 

52 Jarl Backman, Uppsatser och rapporter (Lund 1998) s.53 

53 Ibid., s.92 
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observera ansiktsuttryck och tonfall då man kan fokusera på att lyssna istället för att 

anteckna. Detta kan vara viktigt då en mening kan ändra betydelse beroende på vilket sätt 

det sägs på. Bandningen hjälpte även till för att senare kunna gå tillbaka och hitta dessa 

olika nyanser i pedagogernas språk. Jag var dock medveten om att det finns dem som inte 

tycker om att bli inspelade vilket kan resultera i att situationen kan bli konstlad. Dock 

upplevde jag att ingen av pedagogerna stördes eller påverkades av bandspelaren, tvärtom 

kändes intervjuerna väldigt avslappnade och jag upplevde inte att bandspelaren hade någon 

hämmande inverkan på pedagogerna.
 54

 

 

Jag valde att genomföra intervjuerna på en plats som pedagogerna hade valt själv, detta för 

att de skulle känna sig bekväma i situationen. Pedagogerna valde att bli intervjuade på 

skolan, antingen i ett grupprum eller i deras egna klassrum. Intervjuerna genomfördes 

ostört och de enda närvarande var jag och pedagogen. Jag valde att förhålla mig neutralt till 

pedagogernas svar på mina frågor, då syftet med intervjuerna var att ta reda på och försöka 

förstå pedagogernas uppfattningar och erfarenheter av Kometprogrammet.
55

   

Forskningsetiskt resonemang 

I min undersökning deltog bara pedagoger. Innan intervjuerna klargjorde jag för 

pedagogerna om mitt syfte med undersökningen samt att deras deltagande kommer att 

uppfylla individskyddskravet som står beskrivet i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Med detta menas att pedagogerna kommer att vara anonyma och att materialet 

endast kommer att exponeras inom uppsatsens ram samt att intervjumaterialet kommer att 

vara konfidentiellt.
 56

 

Bearbetning och analys 

Eftersom jag valt att spela in mina intervjuer började jag med att kortfattat skriva ner 

reflektioner kring den aktuella intervjun, såsom ansiktsuttryck eller liknande som inte kan 

fångas upp med bandspelaren. Efter mina reflektioner lyssnade jag igenom den aktuella 

                                                      
54 Pål Repstad, Närhet och distans (Oslo 2007) s.93 

55 Ibid.,s.96 

56 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) 
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intervjun för att sedan transkribera materialet. Då jag lyssnat igenom materialet en gång 

innan jag transkriberade det så kunde jag lättare hoppa över småprat som inte var av någon 

betydande relevans för min undersökning. Efter att jag transkriberat mina fyra intervjuer 

sammanställde jag dessa, jag utgick då ifrån mina frågeställningar och fokuserade på att 

hitta mönster i intervjuerna, såsom likheter och skillnader. 
57

 

Käll- och metodkritik 

Det finns inte mycket litteratur eller forskning som behandlar Kometprogrammet. Jag har 

därför valt att huvudsakligen utgå från vetenskapliga teorier som jag anser har tydliga 

influenser till Kometprogrammets metoder samt teorier som berör hur barns beteenden 

anses formas.  

Resultat 

I mitt resultat kommer jag att redogöra för pedagogernas erfarenheter och upplevelser av 

Kometprogrammet och dess metoder för att förändra oönskade beteenden hos barn. Jag har 

valt att sammanfatta varje pedagogs svar separat för att få en tydligare bild av varje 

pedagogs åsikter och upplevelser.  

Intervjuer med pedagoger 

Pedagog A 

Pedagogen blev introducerat till Kometprogrammet år 2007 genom en studiecirkel på 

skolan. Hon valde att vara med då hon vid tillfället hade en elev med stora 

koncentrationssvårigheter som hon kände behövde väldigt strukturerade riktlinjer i 

klassrumssituationen. Genom Komet fick hon lära sig mer om hur man kan lägga upp en 

strukturerad dagsplanering med ett belöningssystem. Denna dagsplanering med belöningar 

började hon att använda i sitt arbete med eleven. Eleven fick en stjärna i sitt schema vid de 

tillfällen som eleven arbetat koncentrerat.  

                                                      
57 Pål Repstad, Närhet och distans (Oslo 2007) s.112 
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Eleven behövde ju sådana oerhört tydiga riktlinjer, de barnen behöver ju veta vad som ska hända 

hela tiden. Tillexempel, mellan 8.20- 9.00 så har vi svenska och mellan 9.00- 9.40 har vi matte. Så 

med hjälp av det så lade jag upp en planering, en dagsplanering för eleven, ett eget schema för 

honom med en kolumn med plats för stjärnor, han fick guldstjärnor. Och det märkte jag att det 

blev oerhört mycket bättre. För man kan inte ge ett barn med sådana svårigheter en 

veckoplanering, de kan inte ta till sig det, de måste ha exakt. 

 

Pedagogen tyckte att Kometprogrammets belöningsdel hjälpte den elev som hon arbetade 

med, dock använde hon sig inte av ignorering av negativa beteenden som 

Kometprogrammet förespråkar. Detta för att hon anser att elever som inte beter sig 

acceptabelt ska få veta detta och förstå vad de gjort fel.  

 

Jag uppmuntrar ju positiva beteenden men har svårt för att ignorera dåliga beteenden. Jag tycker 

att det är viktigt att eleverna förstår att de har gjort fel och att de ber om ursäkt. Det tycker jag är 

A och O. Sen kan det ju hända att eleven gör om samma sak igen, men jag tycker att det är viktigt 

att eleverna förstår att jag som lärare tar tag i sådant. 

 

Pedagogen har framförallt arbetat med Kometprogrammet med enskilda elever, men har 

provat på klasskomet under ett tillfälle då det var mycket konflikter i klassen. Eleverna fick 

i uppdrag att försöka lösa konflikterna själva, och för varje löst konflikt lades plastpengar 

och röda plasthjärtan i en glasvas. När vasen var fylld fick hela klassen en belöning. 

Pedagogen tyckte att momentet fungerade bra och konflikterna i klassen minskade. Dock 

har hon mest arbetat med Kometprogrammet med enskilda elever, då hon mest har haft 

problem med enskilda elever, och inte känt behov av att arbeta så mycket med att förändra 

gemensamma beteenden i klassen. Hon har dessutom kombinerat olika metoder, och inte 

endast arbetat med Kometprogrammet, vilket hon tycker har varit lyckosamt. 

 

I arbetet med enskilda elever har jag fått hjälp med att strukturera upp, men i helklass tycker jag 

nog... jag arbetar ju inte bara med Kometmetoden, jag använder mig av de bitar jag tycker är bra. 

Jag använder ju många olika metoder och rådfrågar kollegor och så. Men jag har ju ändå Komet i 

bakhuvudet hela tiden. 

  

I arbetet med enskilda elever framhåller pedagogen att samarbetet med hemmet är nästan 

avgörande för elevens utveckling. I arbetet med en annan elev fungerade inte samarbetet 
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med hemmet, föräldrarna satte sig inte in i vad Kometprogrammet var och hur arbetet 

skulle läggas upp. Detta resulterade i att eleven inte visade upp samma förändring jämfört 

med den andra eleven där föräldrarna var väl insatta och samarbetade med pedagogen.  

 

Elevens mamma skulle få gå en utbildning i Kometmetoden, men hon gick aldrig den. Det är synd 

för man måste ju ha mig sig föräldrarna arbetet. Har man inte det så är det jättesvårt. Då är det 

oerhört svårt tycker jag. Då kan det bli att vi har helt andra normer och regler än vad de har 

hemma. Det är jättesvårt att övertala föräldrar att vara med tycker jag. Så det är ofta där det 

stannar när man upptäcker att en elev har problem och skulle behöva hjälp, utan föräldrarnas 

samarbete är det svårt. 

 

Sammanfattning: Pedagog A tycker att Kometprogrammets belöningsdel har hjälpt henne i 

arbetet med elever med beteendeproblem, speciellt i arbetet med enskilda elever. Hon anser 

att samarbete med hemmen är mycket viktigt och kan ibland vara helt avgörande för det 

resultat man uppnår i arbetet med enskilda elever. Ignorering är inget som hon använt sig 

av då hon anser att eleverna behöver få veta och förstår vad de gjort fel genom verbal 

kommunikation från läraren och att de vet att läraren tydligt markerar beteenden som inte 

är acceptabla. Hon har parallellt med Kometprogrammet använt sig av andra metoder. På så 

sätt har hon kunnat plocka det hon anser vara de bästa bitarna från varje metod i arbetet 

med sina elever. 

 

Pedagog B 

Pedagog B gick en utbildning i Kometprogrammet på skolan för ett år sedan. Hon hade då 

en elev som hade svårt att koncentrera sig, svårt att komma igång och arbeta med 

skolarbetet på lektionerna och som ofta pratade rakt ut i samlingarna vilket störde 

klasskompisarna. Den ansvarige handledaren för Kometutbildningen trodde att metoden 

skulle passa för att förändra dessa beteenden hos eleven. Tillsammans med eleven och 

föräldrarna utformade pedagogen ett belöningssystem. Eleven fick poäng för varje moment 

då denne kom igång med arbetet snabbt och koncentrerat och kom ihåg att räcka upp 

handen istället för att prata rakt ut. Efter varje dag fick eleven ett diplom att ta med sig hem 

där det stod hur många poäng eleven samlat ihop under dagen. Föräldrarna hade sedan 

hand om utdelning av belöningen. Pedagogen tyckte att metoden fungerade och gjorde att 

elevens beteendeproblem minskade. 
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Föräldrarna var väldigt motiverade och metoden hjälpte för eleven att bli mer blev medveten om 

hans beteenden och varför han var i skolan. Eleven hade inte riktigt förstått att man var i skolan 

för att lära sig. Eleven såg inte riktigt skillnad på förskoleåret, där det var mer fritt och lek, till 

ettan där han skulle börja jobba mer.  

 

I arbetet med den enskilda eleven tyckte eleven att det var lite jobbigt att de andra 

klasskompisarna undrade varför han fick diplom varje dag. För att eleven inte skulle känna 

sig utpekad kom pedagogen och eleven överens om att pedagogen, skulle lägga diplomet i 

elevens väska i slutet av dagen, istället för att eleven skulle lägga ner det själv. På så sätt 

uppmärksammandes det inte lika mycket av de övriga eleverna. Efter ett tag togs även 

diplomet bort och kontakten med hemmet fortsatte endast via telefon och mail.  

 

Pedagogen arbetade även med Kometprogrammet i hela klassen, då mer som punktinsatser 

där fokus låg vid att räcka upp handen istället för att prata rakt ut i samlingen och på så sätt 

skapa en lugn samling. Eleverna fick samla plastpärlor på tråd. Hade eleverna kommit ihåg 

att räcka upp handen varje gång innan de pratade så fick de tre pärlor där pedagogen delade 

ut olika antal pärlor beroende på hur lyckad samlingen hade varit. Antalet pärlor bestämdes 

av pedagogen men diskuterades gemensamt i klassen för att synliggöra hur en bra samling 

skulle vara. När tråden var fylld fick klassen en belöning i form av en utflykt. Pedagogen 

tyckte att eleverna svarade bra på metoden och valde att avsluta arbetet med klasskomet 

efter att belöningen hade utdelats.  

 

Jag tycker att barnen hade kommit in i ett bra mönster så det fortsatte, vi hade nått vårt mål och vi 

hade fått det bättre, barnen lyssnade på varandra och räckte upp handen. Så det tycker jag att vi 

hade nått. Sen så går det ju alltid upp och ner i en klass, hur koncentrerade de är och så. Men de 

har helt klart förstått hur en bra samling ska vara, hur vi vill att den ska vara. Så det höll i sig, den 

delen höll i sig. 

 

Förutom belöningssystemet använde sig pedagogen av ignorering av beteenden. Detta 

gjordes framförallt i samlingen genom att pedagogen riktade sin uppmärksamhet och 

berömde de elever som räckte upp handen samtidigt som hon inte riktade någon 

uppmärksamhet till de elever som pratade rakt ut. Ignoreringen gav blandat resultat till en 

början, vissa elever som blev ignorerade visade sin frustration genom att höras ännu mer 
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medans vissa ändrade på sitt beteende till det beteende som blev uppmärksammat. 

Pedagogen tyckte att det till en början var både ovant och jobbigt att ignorera barnens 

beteenden, men när hon använt dig av ignorering ett tag så tyckte hon att det fungerade bra. 

Eleverna ändrade på sitt beteende till det som blev uppmärksammat. 

 

När barn pratade så vände jag mig till dem som satt tysta och sa ”åh vad bra, vad fint ni sitter, vad 

härligt att ni sitter tysta nu innan samlingen kommer igång” och sådär. Och det var superjobbigt, 

det blev det nästan sjukt att man inte sa till dem som pratade utan att man bara vände sig till dem 

som skötte sig, det var svårt. Jag tror att vi är så invanda med att man ska markera och säga till 

och sådär. Så det var jobbigt under en period. Sen när vi kört ignorering ett tag så började de inse 

vad det var för något som blev uppmuntrat. 

 

Trots att ignoreringen fungerade bra så tycker pedagogen att det inte alltid går att använda 

sig av ignorering för att förändra negativa beteenden, utan att man ibland måste säga till 

och markera vissa oacceptabla beteenden som när elever tar till våld.  

 

Ibland kan jag känna att jag behöver säga till och markera. Det är väl också en balans, vissa saker 

släpper jag medans vissa måste jag markera. Ett tag ignorerade vi rubbet och det blev ju inte heller 

så bra, då ryckte de andra barnen in lite som småfröknar och sa till. 

 

Pedagogen tycker att det är en fördel att vara två pedagoger när man arbetar med 

Kometprogrammet, eller att man har någon annan pedagog att bolla sina tankar med.  

 

Jag tror att man som ensam lärare absolut kan genomföra arbetet med Kometprogrammet i 

klassen. Men det kan vara lättare när man har någon att bolla med. Att påminna varandra om 

ignoreringen och det där.  

 

Sammanfattning: Pedagog B tycker att Kometprogrammet både hjälpte i arbetet med att 

förändra beteendet hos den enskilda eleven och i arbetet med att förändra beteenden i 

helklass. I arbetet med den enskilda eleven påpekade pedagogen att samarbetet med 

föräldrarna var till stor hjälp. Pedagogen använde sig både av belöningssystem och 

ignorering och tyckte att båda sätten gav resultat. Dock anser pedagogen att ignoreringen 

var påfrestande för pedagogen och sättet var inte gångbart i alla situationer, speciellt då 

eleverna blev våldsamma. I dessa situationer tyckte pedagogen att det var viktigt att 

markera och verbalt tillrättavisa eleverna och deras beteende. Pedagogen tyckte att 
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elevernas beteenden förändrades efter arbetet med Kometprogrammet och deras positiva 

beteenden höll i sig även efter att belöningssystemet togs bort. Pedagogen ser det som en 

fördel att kunna samarbeta med en annan pedagog under tiden man använder sig av 

Kometprogrammet, detta för att kunna bolla tankar och idéer med varandra. 

 

Pedagog C 

Pedagog C har arbetat med Komet under flera olika perioder och kom första gången i 

kontakt med Komet genom en kollega som arbetade med att införa Kometprogrammet på 

skolan. Pedagogen hade då en elev med stora sociala problem som yttrade sig i att eleven 

svor, störde sina klasskamrater, fick kraftiga vredesutbrott och hade väldigt svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet. Eleven petade sig ständigt i näsan vilket gjorde att de andra 

eleverna drog sig undan från honom då de tyckte att han var frånstötande. Han hade även 

en assistent och satt vid en egen bänk. Pedagogen arbetade med eleven under 2 år med 

början då eleven gick i förskoleklass. Tillsammans med eleven och elevens föräldrar, som 

hade gått en kurs i Kometprogrammet och var mycket engagerade, utformades ett 

belöningssystem. Eleven fick stjärnor i sitt schema för varje lektion som han arbetade 

koncentrerat och inte svor, bråkade och petade sig i näsan. Efter lektionerna pratade 

pedagogen med eleven om hur lektionen hade gått och eleven fick sina stjärnor. Pedagogen 

tyckte att belöningssystemet hjälpte för att ta bort elevens oönskade beteenden. 

 

Det var mycket enkelt i början. Att eleven skulle räcka upp handen var ett beteende. Och ett 

beteende var att inte peta näsan hela tiden, även fast vi fick kritik på skolan, för att de inte tyckte 

att det var ett beteende som skulle suddas ut, men det väckte barnens äckel så mycket så vi körde 

det. Det lyckades rätt snabbt. Han var alltid med när vi satte stjärnorna, vi pratade om det, om vad 

han tyckte och sådär. Oftast höll eleven med oss och vi var överrens om hur många stjärnor han 

skulle få.  

 

I arbetet med den enskilda eleven använde pedagogen förutom belöningssystemet positiv 

förstärkning där pedagogen uppmuntrade eleven när han arbetade koncentrerat och inte 

störde sina klasskamrater. De uppmuntrande kommentarerna hjälpte eleven att anamma 

positiva beteenden, men belöningssystemet utformat i samarbete med föräldrarna var det 

som hjälpte mest. 
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Föräldrarna skulle peppa honom hemma och vi skulle peppa honom i skolan, dem var jätteduktiga 

med att sätta upp belöningar. Man kunde man säga till eleven att han behövde jobba för att få sina 

poäng och sina belöningarna, det hjälpte jättemycket. 

 

Samtidigt som pedagogen arbetade enskilt med eleven arbetade hon med hela klassen med 

ett belöningssystem som hon kallade för Guldklimpen. Pedagogen försökte då få eleverna 

att räcka upp handen när de ville säga något, gå tysta in i klassrummet eller lämna in sin 

läxa i tid. Som belöning för goda beteenden fick eleverna fick fylla en flaska med 

guldklumpar gjorda av plast. När hela flaskan var fylld fick eleverna en belöning som 

kunde vara att få titta på film, åka och bada eller ha klassdisco. Pedagogen tyckte att 

belöningssystemet fungerade bra men märkte en viss tillbakagång när belöningssystemet 

tog borts.  

 

Jag tror att dem behöver, att dem vill ha lite olika belöningar, det ger stor effekt. Men det måste 

vara olika belöningar. De skärper sig när det är belöningar. De kan skärpa sig jättemycket.  Men 

man kan ju inte köra på det hela tiden, det blir uttjatat. Kör man på belöningssystemet för ofta 

mister ju det sin funktion. Risken är ju att eleverna bara uppför sig för att få belöningar, att det inte 

kommer inifrån, att man ska vara tyst för att respektera andra. Så fort man säger att ”ok, nu är det 

guldklimpar här!” då skärper dem sig jättemycket, och det ju vara en nackdel. Samtidigt kan det 

vara skönt att ta till ibland.  

 

Förutom belöningssystem använde sig pedagogen av ignorering av oönskade beteenden 

och positiv förstärkning av önskade beteenden både i helklass och med enskilda elever. 

Eleverna reagerade mycket på pedagogens positiva förstärkning och förstod rätt snabbt 

vilka beteenden som fick uppmärksamhet, vilket gjorde att goda beteenden anammades 

snabbt av eleverna.  

 

De reagerade jättemycket, de räckte upp händerna mycket mer när jag berömde dem som gjorde 

det och inte brydde mig om de som inte gjorde det. Och likadant om någon hade jobbat jättefint 

och jag sa ”å vad du har jobbat fint, jättebra!”, och sen bara gick vidare sådär Då blev dem bredvid 

jättepåverkade, man märker att dem då vill anstränga sig för att göra lika fint.  

 

Dock tyckte pedagogen att det ibland av svårt att ignorera alla beteenden hos eleverna.  
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Att inte bry sig om alla andra runt omkring som skriker, det är jättesvårt. Det är så lätt att man 

säger till dem att vara tysta, för att man är van att göra så.  

 

Pedagogen har dock inte alltid lyckats att förändra elevers beteenden med hjälp av 

Kometprogrammet, och då har det handlat om enskilda elevers beteenden. Pedagogen tror 

att Komet inte passa på alla barn och att det är en stor fördel om man så tidigt som möjligt 

börjar arbeta med barnen. Hon framhåller även att det är en stor fördel att vara två 

pedagoger med utbildning när man ska arbeta med enskilda elever, detta för att klassen i 

stort inte ska bli lidande av att mycket fokus läggs på en individ. I de fall hon har lyckats så 

har hon haft ett tätt samarbete med en elevassistent som var utbildad lärare och hade insikt i 

Kometprogrammets arbetsmetoder. Pedagogen framhåller även ett gott samarbete med 

elevernas föräldrar som en betydande faktor.  

 

Jag har misslyckats, eller i alla fall absolut inte lyckats med ett par barn som jag jobbat med. Jag 

kunde inte förändra beteenden på dem, och i de ena fallet var föräldrarna med men jag kan känna 

att jag fick klassen försent, jag fick dem i tvåan och det kändes för sent. Jag tror också att det är 

bra om man är två stycken utbildande som har kunskaper om svåra barn, det optimala är att det är 

utbildade som utför metoden. Och i ett annat fallen lyckades jag inte heller och då tror jag att det 

berodde på att föräldrarna inte var överens sinsemellan, när vi skulle sätta belöningarna så sa de 

nej till elevens belöningar om det berörde dem båda, de var skilda och hade svårt att umgås med 

varandra.  

 

Förutom att förändra beteenden använde pedagogen Kometprogrammet för att få klassen 

att bli en mer sammansvetsad grupp, vilket hon tycker att hon lyckades med genom att ha 

att klassen tillsammans fick kämpa för en belöning. Dessutom använder pedagogen 

Kometprogrammets belöningssystem med elever som har svårt med läsinlärningen. När 

eleverna läst ett visst antal gånger hemma eller i skolan får de en belöning.  

 

Jag hade en elev i trean som inte läste ett dugg flytande. Vi testade en period på tre veckor där hon 

ska läsa 30 minuter om dagen sex dagar i veckan. Vi använde oss då av ett belöningssystem, den 

här flickans mamma hade slagit in ett jättefint paket som stod framme och sa ”det här får du när 

boken är utläst”, och hon var jättenyfiken på paketet. Efter andra tre- veckorsperioden läste hon 

flytande. Det var otroligt effektivt! 
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Sammanfattning: Pedagog C tycker att Kometprogrammet både hjälpte i arbetet med den 

enskilda eleven samt i arbetet i helklass. Dock har hon erfarenheter av att arbetet med 

enskilda elever inte alltid varit lyckat och anser att metoden inte passar för alla barn. 

Pedagogen tycker att utbildade lärare är en stor fördel i arbetet med enskilda elever och 

anser att det är bra om man är två pedagoger under arbetet, detta för att inte klassen som 

helhet ska bli lidande genom dem ges mindre uppmärksamhet pågrund av arbetet med en 

enskild elev. Föräldrarnas samarbete är också något som hon ser som viktigt i arbetet med 

enskilda elever, och även att man fångar upp eleverna så tidigt som möjligt för att kunna ge 

dem den bästa hjälpen.  Pedagogen anser att belöningssystemet och den positiva 

förstärkningen fungerade bra för att förändra elevernas beteenden, både i helklass och med 

enskilda elever. Dock såg hon en viss tillbakagång när belöningssystemet togs bort. 

Pedagogen använde sig av ignorering i arbetet i klassen och med enskilda elever och tycker 

att det fungerade bra, framförallt i helklass. Dock tyckte pedagogen att det var svårt att 

ignorera alla beteenden, mest för att hon innan hon börjat arbeta med Komet alltid sagt till 

elever som inte betedde sig acceptabelt och var van vid det. Pedagogen har även använt sig 

at Kometprogrammets belöningssystem i läsinlärningen och för att få klassen mer 

sammansvetsad, vilket har gett goda resultat. 

 

Pedagog D 

Pedagog D kom i kontakt med Kometprogrammet genom en studiekurs i som en av skolans 

speciallärare hade. Vid tillfället för studiekursen arbetade pedagogen i en förskoleklass och 

hade en elev som inte fungerade i klassrumssituationen. Eleven lyssnade inte på tilltal och 

tillsägelser, sprang ofta ifrån gruppen, var utåtagerande och högljudd, och var även 

våldsam mot dem andra barnen vilket gjorde att de andra barnen var rädda för honom. För 

att förändra elevens beteende använde pedagogens sig av att förstärka elevens positiva 

beteenden och införde ett belöningssystem. Belöningssystemet utvecklades i samarbete 

med elevens föräldrar och eleven skulle få belöningar både i skolan och i hemmet. Eleven 

fick poäng i form av stjärnor för varje arbetspass där eleven lyssnade på pedagogen och de 

andra eleverna och inte var utåtagerande. När han samlat ihop tillräckligt många stjärnor 

fick eleven en större belöning.  

 

Vi hade kommit överens om olika saker som han ville göra. Han ville gå tillsammans med 

vaktmästaren en halv dag, han ville bestämma lek på idrotten en dag. Vi tog massa olika positiva 
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saker som han ville göra. Kanske fem olika saker. Han hade korta pass under en dag. Vi sa alltid 

till när det var ett sådant pass. ”Om du klarar det här passet så får du en stjärna.” 

 

Trots belöningssystemet och positiv förstärkning blev det ingen förändring i elevens 

beteende. Pedagogen använde sig också ignorering, detta resulterade i att eleven blev ännu 

mer utåtagerande.   

  

När han blev ignorerad gjorde han ännu mer saker för att få min uppmärksamhet. Han struntade i 

vad jag sa och gjorde, ”hon kan göra vad hon vill, det rör inte mig” Det gjorde varken från eller till 

om han fick beröm av mig.  

 

Pedagogen tyckte att eleven svarade bättre på tillsägelser, även fast skillnaden var liten 

mellan det sättet och sättet med positiv förstärkning och ignorering. Dock upplevde 

pedagogen att det var slitsamt och påfrestanden för henne att behöva bli arg och ständigt 

säga till eleven för att eleven skulle bete sig bättre. 

 

Jag försökte att undvika att säga ”gör inte så”, utan mer att ”titta här, gör såhär, vad säger du om 

det här?”, har du tänkt på det här?” och sådana frågor. Men tillsist kommer man till en punkt där 

man säger ”gör inte såhär” och då är det inte i vanlig samtalston utan man måste på en skala från 

1-10 vara uppe på 10 i både ansiktsuttryck, i kroppsspråk och i röstläge. Bli arg, och det kan inte 

jag ha som arbetsmetod. Det är ingen människa som kan vara så hela dagarna. 

 

Elevens beteende förändrades inte genom de olika arbetssätten och pedagogen upplevde att 

eleven drog nytta av belöningssystemet. Direkt efter att eleven fått sin stjärna för ett 

arbetspass kunde eleven slå till en klasskompis. Detta gjorde att pedagogen blev mer och 

mer skeptiskt till Kometprogrammets metoder. 

 

Då kände jag, här har jag berömt, satt en stjärna, han ska få styra och få ta nästa lekpass på 

idrotten, han ska få gå med vaktmästaren, han ska få bestämma nästa park vi ska gå till, bestämma 

lek till klassens timme. Och sen går han ut och slår på ett annat barn direkt efter han fått stjärnan. 

Han sa också vid flera tillfällen ” Å vilken tur att jag är så busig och gör så mycket dumma saker 

så jag får många stjärnor och kan vara med på det här, och göra det här.” Så jag tyckte att det var 

ett väldigt tandlöst medel, jag kände mig bara dum.  
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Pedagogen tror dock att Kometprogrammet kan fungera bättre i hemmen men är skeptiskt 

till att använda det i skolan. Hon anser även att elevens problem kunde lösas på andra sätt 

än genom de metoder som Komet förespråkar, exempelvis genom att eleven fick mer 

samvarotid med sin familj. Pedagogen tror inte att problemen låg vid endast ett stort behov 

av uppmärksamhet, utan att det fanns faktorer i familjen som påverkade elevens negativa 

och utåtagerande beteende. Hon påpekade att det är väldigt svårt för en ensam lärare att ta 

tag i sådana problem själv utan efterfrågade hjälp från speciallärare för att kunna hjälpa 

eleven på bästa sätt.  

 

Jag är ju inte jag psykolog, och jag är inte familjeterapeut heller, utan jag är lärare. Jag måste ju se 

till gruppen, att det fungerar, att en inlärning kommer till stånd under tiden som jag har. Jag kan 

inte endast fokusera på en elev så mycket som jag skulle behöva i hans fall. Jag tycker att man ska 

lyfta ut honom till en speciallärare. Och sen så behöver familjen hjälp, det är min fullständiga 

övertygelse, det går inte att för en ensam lågstadielärare att lappa ihop 6 år av dysfunktionell 

familjesituation. Att rodda runt ett barn tillsammans men de övriga 20 barn är en övermäktig 

uppgift. 

 

Pedagogen har endast arbetat med Kometmetoden med den enskilda eleven, dock har hon 

under hela sin yrkesverksamhet använt sig av positiv förstärkning och uppmuntran av 

positiva beteenden. Detta tycker hon har fungerat bra när man vill komma till rätta med 

mindre allvarliga beteendeproblem.  

 

Det är alltid kul att kunna belöna barn . Jag använder ju stjärnor, hjärtan och små fästisar som jag 

trycker dit i deras böcker för att uppmuntra dem. Sen har jag använt mig av det här med att samla 

olika kulor i en flaska, och når man kommer upp till ett visst streck så får de åka på utflykt och 

sådär. Olika belöningssystem. Jag tycker att man kommer mycket längre med grupper genom att 

inte säga INTE, genom att inte säga dem här negationerna, utan ser jag ett dåligt beteende så säger 

jag inte ”sitt ordentligt på stolen” utan uppmärksammar de som sitter fint genom att säga ”oj, va 

fint du sitter på stolen idag.” Eller det här med innetofflor, ”titta, nu har alla barn innetofflor på sig 

idag, vad bra att ni är så duktiga och kommer ihåg” Dem som inte har på sig sina då piper ju ut 

och hämtar sina. Så jag tror på positiv förstärkning, men inte på barn med särskilda behov.  

 

Pedagogen har också använt sig av ignorering och tycker att idén om att ett beteende kan 

försvinna genom att det inte får någon uppmärksamhet är bra och fungerar på barn som inte 

har allvarliga beteendeproblem. 

 



 27 

Jag kan köpa den idén, att beteendet kan dö ut, hos normalpresterande barn. För alla vill vara med 

och vara en del av klassen, höra till. Så är det någon som rör till och springer åt ett annat håll 

fortsätter jag med de andra barnen. Så brukar barnet som sprungit iväg komma så småningom och 

fråga ”vad gör ni?” och så. Jag bryter aldrig övningen utan kör på och uppmärksammar på det 

normala beteendet.  

 

Sammanfattning: Pedagog D har endast arbetat med Kometprogrammet en gång och då 

men en enskild elev. Eleven lyssnade inte på tilltal och tillsägelser, sprang ofta ifrån 

gruppen, var utåtagerande och högljudd, och var även våldsam mot dem andra barnen 

vilket gjorde att de andra barnen var rädda för honom. Pedagogen arbetade med 

Kometprogrammets samtliga metoder såsom positiv förstärkning, belöningssystem och 

ignorering. Dock gav inte någon av metoderna någon inverkan på elevens negativa 

beteenden. Eleven blev mer utåtagerande när pedagogen använde sig av ignorering och 

pedagogen tyckte att belöningssystemet inte föll ut bra då eleven uppfattade 

belöningssystemet som något som han hade fått för att han var busig. Pedagogen ansåg att 

eleven utnyttjade systemet istället för att ändra sina negativa beteenden som tanken med 

belöningarna är. Detta gjorde att pedagogen blev skeptisk till Kometprogrammets metoder. 

Eleven svarade lite bättre på tillsägelser och när pedagogen blev arg, men detta var ett 

påfrestande arbetssätt för pedagogen som hon inte tyckte var hållbart i längden. Pedagogen 

ansåg att elevens beteendeproblem inte bottnade i endast ett behov av uppmärksamhet utan 

berodde på omkringliggande faktorer som dåliga familjeförhållande, och att 

Kometprogrammet inte var en lämplig metod för eleven. Hon tyckte istället att eleven hade 

behövt enskild hjälp av en speciallärare samt att familjen hade behövt stöd och hjälp för att 

elevens beteendeproblem skulle minska. Pedagogen har under alla sina år som lärare 

använt sig av positiv förstärkning samt en viss ignorering av negativa beteenden vilket hon 

tycker har fungerat bra i arbetet med att förändra barns negativa beteenden, dock framhåller 

hon att det fungerar bäst på barn som inte har allvarliga beteendeproblem. Hon tycker att 

ett uppmuntrande arbetssätt där man uppmärksammar elevernas goda beteenden är viktigt i 

skolan och är det som ger bäst resultat då man vill att eleverna ska uppvisa positiva 

beteenden. 
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Sammanfattning av resultat 

Vilka beteenden ville pedagogerna ville förändra hos eleverna 

med hjälp av Kometprogrammet? 

De beteenden som pedagogerna ansåg som problematiska hos eleverna var i stort sett lika. 

Samtliga pedagoger hade problem med enskilda elever som hade 

koncentrationssvårigheter, var utåtagerande eller störde andra elever och började använda 

sig av Kometprogrammet för att kunna förändra dessa negativa beteenden. Pedagog A, B 

och C provade sedan även att använda sig av Kometprogrammet i helklass. 

Samarbete med hemmet och andra pedagoger 

Ett gott samarbete med hemmen är något som alla pedagoger framhöll som viktigt då man 

arbetar med Kometprogrammet med enskilda elever. Dock ansåg pedagogerna att 

samarbetet med hemmen var av mindre vikt då man arbetar med hela klassen, detta då 

belöningssystemet utvecklas av läraren och belöningarna utdelas till klassen gemensamt.  

 

Samtliga pedagoger ansåg att det är en fördel att kunna samarbeta med en annan pedagog 

under arbetet med Kometprogrammet, och gärna någon som har utbildning i metoderna.  

 

Belöning och positiv förstärkning 

Pedagogernas uppfattningar av belöningssystemets inverkan på eleverna var övervägande 

positivt. Med hjälp av belöningssystem, både enskilda och i helklass, upplevde pedagogerna att 

flera negativa beteenden minskades. Pedagogerna upplevde även att positiv förstärkning i form av 

beröm och uppmuntrande ord bidrog till att eleverna visade upp positiva beteenden. De tycker 

även att metoderna har hjälpt i arbetet i helklass, med då har det handlat om gemensamma 

och mindre allvarliga beteendeproblem. Vid användningen av ett gemensamt 

belöningssystem i klassen märkte samtliga pedagoger att barnens beteenden förändrades till 

det positiva. Dock upplevde pedagog C och D att de positiva beteenden som barnen visat 

under arbetet med belöningssystemet blev mindre då belöningarna togs bort. Pedagog A 

och B ansåg däremot att elevernas goda beteenden höll i sig även då belöningssystemet 

togs bort och såg belöningssystemet som ett bra hjälpmedel för att förändra barn negativa 

beteenden.  

 

Pedagog D tycker inte att belöningssystemet och de positiva förstärkningarna fungerade på 

den elev som hon arbetade med. Hon anser att eleven hade stora problem som inte bottnade 
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i endast behov av uppmärksamhet och att elevens problem därför inte kunde avhjälpas av 

Kometprogrammet. Eleven som pedagog D arbetade med utnyttjade istället 

belöningssystemet och drog nytta av det istället för att förändra sina negativa beteenden 

som tanken var. Dock framhåller Pedagog D att hon arbetat mycket med positiv 

förstärkning och olika slags belöningssystem under hela sitt yrkesverksamma liv och tycker 

att metoderna fungerar på elever som inte har allvarliga beteendeproblem.  

Ignorering 

Samtliga pedagoger tyckte att det var svårt att ignorera negativa beteenden. Pedagog C 

tyckte att det var svårt att ignorera pågrund av att hon inte var van vid det till skillnad från 

de övriga pedagogerna som tyckte att det var svårt att ignorera utåtagerande beteenden. De 

ansåg att det var viktigt med en verbal kommunikation och tillrättavisande i sådana 

situationer. Pedagog B och D upplevde även att ignorering av beteenden kunde bidra till att 

eleverna reagerade med att bli mer utåtagerande.  

 

Trots de upplevda svårigheterna med ignorering hade pedagog B även upplevt att 

ignorering hade en positiv inverkan på några av hennes elever. Pedagog D hade även hon 

upplevt detta, men då med elever som hade mindre allvarliga beteendeproblem. Pedagog C 

upplevde att ignorering av negativa beteenden gav goda resultat.  

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka beteenden som pedagogerna ville förändra 

hos eleverna med hjälp av Kometprogrammet. Jag ville även synliggöra deras 

uppfattningar och upplevelser av Kometprogrammet som metod i arbetet med att förändra 

problematiska beteenden hos barn. I följande kapitel kommer jag att diskutera resultatet 

från intervjuerna med pedagogerna och analysera det utifrån mitt syfte, mina 

frågeställningar samt min teoretiska bakgrund och tidigare forskning inom området.  

 

Den tidigare forskning som har gjorts av Kometprogrammets effekter för att hjälpa barn med 

beteendeproblem är en jämförande studie mellan Kometprogrammet och Charlie, ett annat 

lärarbaserat program med inriktning på att minska olika typer av beteendeproblem och öka 
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positiva beteenden. 
58

 Resultaten följdes upp efter 6 och 14 månader. Skillnaden gällande 

elevernas normbrytande beteenden, beroende på vilket program de arbetade utifrån, skiljde 

sig inte märkvärt förens efter 14 månader.
59

 Men efter 14 månader visade det sig att 

andelen hyperaktiva elever var mindre i de grupper som arbetat efter Kometprogrammet 

jämfört med de som använt sig av Charlie. Dessa grupper visade även ha en mindre andel 

elever med kamratproblem och normbrytande beteende såsom aggressivitet och häftiga 

humörutbrott.
60

 I min studie arbetade de flesta pedagogerna under kortare tidsperioder, 

vilket kan vara en anledning till att alla pedagoger inte upplevde samma positiva resultat. 

Kanske hade en längre tidsperiod kunnat bidra till att fler barn hade kunnat uppvisa 

positiva beteenden och därmed gjort att pedagogerna hade fått fler positiva upplevelser av 

Kometprogrammets metoder.  

 

Både inom Behaviorismen och inom Beteendemodifikation framhålls belöningar av goda 

beteenden som en effektiv metod, då beteenden som belönas tenderar att upprepas.
61

 Mitt 

resultat visar på att positiv förstärkning av elevers önskvärda beteenden är ett arbetssätt 

som gjorde att elevernas goda beteenden ökade.  Detta kan kopplas till Skinners tankar om 

att människan tenderar att upprepa sådant som förstärks och leder till något positivt.
62

 Även 

inom beteendemodifikation framhållsvikten av att belöna önskvärda handlingar och 

beteenden genom att tillföra dessa positiva följder. Här ses olika typer av belöningssystem, 

som ingår i Kometprogrammets metoder, som viktiga faktorer för att uppnå bästa resultat.
63

  

Genom att lärarna utvärderade sitt eget agerande och fokuserade på att uppmärksamma och 

uppmuntra goda beteenden så ökade elevernas goda beteenden och deras motivation till att 

uppträda på ett önskvärt sätt. Det är därför positivt att se att Kometprogrammet fokuserar 

på förstärkning av goda beteenden och lärarens ledarskap.  

 

Mitt resultat visar dock på att det inte alltid är gynnsamt att använda sig av ett 

belöningssystem som en positiv förstärkning, detta då de elevernas beteenden riskerar att 

styras av belöningar eller uteblivandet av belöningar. Vygotskij framhöll utvecklingen av 
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och förstärkningen av intresset som mer effektivt än att använda sig av belöningar.
64

 

Vygotskij menar att det är viktigt att tillfredställelsen som barnet känner ska förbindas med 

reaktionen av deras uppförande eller utförande av uppgift, istället för att det känner 

tillfredsställelse inför den förväntade belöningen. Pedagogens uppgift är alltså att utveckla 

barnens intresse för att uppföra sig på ett visst sätt eller utföra vissa uppgifter. Får barnen 

ett intresse för det han eller hon ska göra kommer ingen förstärkning av belöningskaraktär 

att behövas.
65

 Av egen erfarenhet vet jag att då något fångar mitt intresse behövs ingen 

ytterligare belöning, själva intresset i själv utgör belöningen. Kanske kan läraren genom att 

fokusera på att utveckla sina elevers intresse, istället för att använda sig av 

belöningssystem, lyckas bättre med att förändra barns negativa beteenden? 

 

Ignorering av negativa beteenden framhålls inom Kometprogrammet som en viktig metod i 

arbetet för att förändra dessa. Mitt resultat visar på att ignorering av barns negativa 

beteenden kan skilja beroende på vilka elever man arbetar med samt beroende på vilka 

beteenden som ignoreras. För några pedagoger hade ignoreringen inte tillfört något i arbetet 

med att förändra elevernas negativa beteenden, men för andra hade metoden varit till hjälp 

och pedagogerna upplevde ignorering som en bra metod då elevernas negativa beteenden 

försvann då de inte uppmärksammades. Pedagogernas upplevelser av att ignoreringen hade 

en positiv inverkan på barn beteenden kan härledas till Skinners tankar. Han ansåg att 

beteenden som inte förstärks kommer att bli mindre och så småningom försvinna, eftersom 

de inte resulterar i någon positivt för individen.
66

 Mitt resultat visar dock på ignorering inte 

är en gynnsam metod då eleverna uppvisar utåtagerande beteenden, istället gav ett verbalt 

tillrättavisande en bättre effekt på elevernas negativa beteenden. Detta kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där barnet anses bli medveten och delaktig i kunskaper och 

färdigeter genom att kommunicera och ta del av andras tankegångar. Det är just genom att 

kommunicera som barnet lär sig barnet samtalsregler och vilka beteenden som är 

uppskattade.
67

 Gränssättning framhålls även inom beteendemodifikation och anses som en 

nödvändighet för att inte eleverna ska utveckla ett dåligt uppförande, men aldrig så mycket 
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att det tar överhanden. Belöningar för positiva beteenden ska alltid vara det som får mest 

utrymme.
68

 

 

Avslutande reflektioner 

Grundtanken i Kometprogrammet är att alla beteenden kan förklaras och förändras av 

omgivningens stimuli. Mitt resultat visar på att det inte alltid är så och att metoden inte 

passar för alla barn och alla problem. Inom sociokulturella perspektivets menar man att 

människors beteenden grundar sig på egenskaper i individens personlighet men också på 

kringliggande miljöfaktorer vilket gör att ett beteende måste förstås i koppling till sociala 

interaktioner.
69

 Jag tror därför att det är viktigt att man också tar hänsyn till andra orsaker 

som kan påverka barnens beteenden. Genom att samtala med eleven tror jag att man visar 

eleven att man både har respekt för deras känslor samt ett intresse för deras inre liv. 

Samtidigt tror jag att man som lärare måste vara medveten om att det finns elever som inte 

vill bli analyserade på djupet vilket kräver att man som lärare behöver arbeta upp sin 

lyhördhet.  

 

Det har varit intressant för min blivande yrkesroll att studera en metod som säger sin kunna 

öka goda beteenden och minska problematiska beteenden hos elever. Särskilt med tanke på 

att forskningen visar att barn med beteendeproblem riskerar att få problem senare i livet 

såsom högre risk att utveckla psykisk ohälsa eller kriminalitet.
70

 Däremot tror jag att man 

som pedagog ska vara uppmärksam och ständigt utvärdera och reflektera kring metodens 

utfall, vilket de pedagoger som jag intervjuade hade gjort. Att slaviskt följa en metod och 

lita på att alla moment ger positiva resultat oavsett elevernas olikheter tycker inte jag är att 

se till sina elevers bästa. Men att som lärare ta hjälp av en metod i arbetet med att utveckla 

sina elevers goda beteenden tycker jag är bra, för trots att man inte alltid lyckas så har man 

i alla fall haft ambitionerna och därmed förhoppningsvis ambitionerna att fortsätta sitt 

arbete med eleverna. Det tycker jag visar på att man som lärare bryr sig om sina elever och 

engagerar sig i deras välmående och framtid. Det skulle vara intressant att i vidare 
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forskning hitta alternativa metoder till Kometprogrammet, som skulle kunna passa de 

elever som pedagogerna inte ansåg förändrade sitt beteende till det positiva. Här skulle jag 

vilja uppmuntra till vidare uppsatsskrivning.  
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Bilaga 1 

Intervjuer med pedagoger 

 

 Varför valde du att arbeta med Kometprogrammet? 

 Hur länge har du arbetat med Kometprogrammet?  

 Kan du ge exempel på negativa beteenden som du har arbetat med att förändra? 

 Har metoderna positiv förstärkning, belöningssystem och ignorering hjälpt dig att 

uppnå de mål du hade? I sådant fall, på vilket sätt? 

 Har du arbetat med Kometprogrammet med enskilda elever? I sådant fall, 

påverkade detta resten av klassen? 

 Vilka fördelar ser du med metoden? 

 Vilka nackdelar/svårigheter ser du med metoden? 

 

 


