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Förord 
  

Denna uppsats har varit en stor utmaning men framförallt en spännande resa. Det har varit 

otroligt intressant att djupdyka i litteratur och att ta del av lärares tankar kring utagerande be-

teende. Men jag hade inte kunnat genomföra den ensam. Jag vill börja med att tacka några av 

dem som betytt särskilt mycket för mig längs vägen. 

 Ett stort tack till min handledare Christer Bjälke för ditt engagemang och dina uppmunt-

rande ord längs vägen. Alla mina vänner: Tack för att ni finns och kommit med uppmuntran 

och uppiggande ord när livet känts lite tungt.  
 Tack till min underbara familj! Min fina man Martin, tack för att du funnits där med stöd 

och avlastning när jag har behövt skriva, och som med stort tålamod hjälpt mig när datorn 

krånglat och jag stått och hoppat ursinnigt bredvid. Och tack till mina fantastiska, älskade 

barn William,  Meja och Jonathan. Med era härliga upptåg har ni tvingat mig till att ta pauser 

i skrivandet och ni har gett mig kärlek, energi och drivkraft till att fortsätta när jag velat ge 

upp. Tack lilla älskade Jonathan för att du har stått ut med att släpas runt på intervjuer och att 

mamma suttit med datorn även under amningsstunderna.  
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Sammanfattning 
Denna studie berör fyra lågstadielärares syn på utagerande beteende. Barn med utagerande 

beteende finns på alla skolor och är väl kända av lärare. Dessa barn blir ofta betraktade som 

störande bråkstakar och de hamnar ofta i konflikt med andra barn och vuxna. Vår syn på ut-

agerande och vårt sett att bemöta barn med utagerande beteende har stor inverkan barnens ut-

veckling. Skolan är en plats där alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära. Skolan har 

också stor möjlighet att stödja barn som har det svårt då barn spenderar en stor del av sin tid 

där. Mot bakgrund av det är därför syftet med denna studie att få ökad förståelse för vad låg-

stadielärare har för syn på barn med utagerande beteende i skolan samt lyfta fram deras syn på 

bemötande, orsaker bakom beteendet samt på samverkan.  

 Studien har genomförts genom kvalitativa djupintervjuer med lärarna, vilka sedan har tol-

kats och analyserats utifrån stämplingsteorin. Mitt resultat har även tolkats med hjälp av tidi-

gare forskning inom området som jag bedömt haft relevans för studien.  

 Resultatet av min studie visar att de lärare som har intervjuats ser på utagerande beteende 

utifrån två skilda perspektiv; dels att utagerande beteende är ett uttryck för att barnet saknar 

vissa färdigheter och på grund av det inte kan styra sitt beteende. Det andra perspektivet som 

lyftes fram är att ett utagerande beteende är avsiktligt vilket innebär att barnet medvetet pro-

vocerar, bråkar, förstör etc. Mitt resultat visar att flera av lärarna i studien har en tendens att 

tillskriva de utagerande barnen vissa egenskaper och stämpla dem som ”jobbiga” och ”besvär-

liga” etc. Flera av lärarna anser också att det är tungt att arbeta med de utagerande barnen och 

studien pekar på att dessa saknar tydliga metoder. Studien visar även på att samverkan med 

föräldrar anses viktigt men att det upplevs som problematiskt av majoriteten av lärarna.  
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Introduktion 
Inledning 
Utagerande barn finns överallt. Alla har vi säkert stött på barn som av olika anledningar och 

på skilda sätt agerar ut sina känslor i handling. Barn som får okontrollerade utbrott och upp-

träder provocerande eller barn som präglas av rastlöshet, motorisk klumpighet och koncentra-

tionssvårigheter väcker mycket irritation från omgivningen. Ofta blir de behandlade som stö-

rande, påfrestande, icke önskvärda bråkstakar och de får ofta väldigt mycket kritik på grund 

av sitt beteende. Dessa barn skapar lätt kaos och osäkerhet hos omgivningen då de ofta är 

oförutsägbara i sina handlingar och många vuxna kan uppleva dem svåra att handskas med. 

Utagerande barn finns på alla skolor, ibland flera i en och samma klass och för lärare är de 

ofta en utmaning eftersom de stör undervisningen på olika sätt.  

 Det har forskats mycket kring utagerande beteende och många är de psykologer, terapeuter 

och pedagoger som på olika sätt beskrivit beteendet. Utagerande barn inte är någon enhetlig 

grupp. Problemen kan se väldigt olika ut och ha skilda orsaker och därför finns det ofta inget 

enkelt svar på varför ett barn utvecklar ett utagerande beteende. Det kan ligga både biologis-

ka, psykologiska, sociala samt kulturella faktorer bakom beteendet (Wrangsjö, 1998).  

 Vårt sett att se på utagerande beteende har betydelse för hur vi bemöter av ett barn med 

dessa svårigheter. Vårt bemötande påverkar sedan i sin tur barnets samarbetsvilja och hur det 

kommer att se på sig själv. Bemötande har också stor betydelse för hur omfattande ett beteen-

deproblem blir hos ett barn (Duvner, 1997). Ett utagerande barn kan bryta mot de regler hon 

känner till för att provocera fram negativa reaktioner. Dessa tjänar som bekräftelse på det hon 

redan vet, nämligen att hon är en dålig människa. Det är därför av stor vikt att alla som har 

kontakt med utagerande barn har kunskap och förståelse för dessa barn, och förståelse vad 

barnet vill säga med sitt beteende. Reaktionerna från omgivningen riskerar annars att ge bar-

net bekräftelse på det hon redan vet; att det inte är beteendet det är fel på utan på barnet som 

människa. Det är stor skillnad mellan att reagera på vad barnet gör än att reagera på barnet. 

Utmaningen för omgivningen är därför att förmedla normer utan att stämpla barnet (Gold-

berg, 2005). 

 Forskningen pekar på att tidiga beteendeproblem hos barn är en av de viktigaste riskfakto-

rerna för framtida sociala problem, missbruk, våldsbrottslighet och psykisk ohälsa. Om man 

satsar på förebyggande arbete när det gäller barn och familjer och går in för att minska bete-

endeproblemen kan man spara både barnet, dess familj och samhället mycket lidande och re-

surser (Eriksson, 2006). För ett barn är föräldrarna oavgjort de viktigaste personerna i dess 
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liv. Det är de som har störst påverkan på barnets utveckling. En annan viktig del utgör skolan. 

Ett barn spenderar en stor del av sin vakna tid inom skolans väggar. Skolan ska vara en plats 

där ett barn har möjlighet att utvecklas och växa. Skolan har också stora möjligheter att upp-

täcka barn som riskerar en ogynnsam utveckling och att ge det barnet och dess familj stöd och 

hjälp. För barn som exempelvis har svårigheter med att styra impulser och ilska, och att um-

gås i sociala sammanhang kan skolan vara en utmaning. Dessa barn behöver särskilt mycket 

stöd för att de ska kunna arbeta, fungera och utvecklas i skolan. Enligt läroplanen för det ob-

ligatoriska skolväsendet är skolans uppdrag att främja lärande och i samarbete med hemmet 

främja elevernas utveckling. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov och särskild hänsyn ska tas till elever med särskilda behov (Lpo 94, 2006). För det-

ta krävs lärare med kunskap och engagemang som brinner för och orkar med sina uppdrag. 

Det krävs också resurser. 

 Eftersom vårt sett att se på utagerande beteende och vårt bemötande av barn med dessa 

svårigheter har en så betydande roll för barnets utveckling anser jag att det är intressant att 

undersöka hur skolan tänker kring utagerande beteende. Vad har lågstadielärare för syn på 

utagerande beteende och orsakerna bakom beteendet? Hur anser de att man på bästa sätt be-

möter barn med dessa svårigheter? Och vad har de för tankar kring samverkan när det gäller 

barn med utagerande beteende? 

  

Syfte  
Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för vad lågstadielärare har för syn på barn 

med utagerande beteende i skolan samt lyfta fram deras syn på hur man på bästa sätt bemöter 

dessa barn. Jag vill också undersöka vad lärare anser uppkomsten av utagerande beteende kan 

bero på samt hur de ser på samverkan kring barn med ett utagerande beteende.  

  

Frågeställningar 
För att uppnå syftet utgår jag från följande frågeställningar: 

• Vad har informanterna för syn på utagerande beteende?  

• Hur anser informanterna att man på bästa sätt bemöter barn med utagerande beteende? 

• Vilka orsaker, tror informanterna, kan ligga bakom ett utagerande beteende? 

• Hur ser informanterna på samverkan med föräldrar och andra samhällsinstanser kring 

barn med utagerande beteende? 
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Metod  
Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Då jag är intresserad av att undersöka mina informanters syn på utagerande beteende, syn på 

samverkan och förklaringsmodeller samt få fram deras syn på hur de anser att man bäst bemö-

ter barn med utagerande beteende har jag använt mig av en kvalitativ metod. Eftersom det är 

mina informanters upplevelser, erfarenheter, värderingar och perspektiv jag är intresserad av 

blev valet av en kvalitativ metod naturlig. Mitt syfte har varit att gå djupare med en fråga än 

vad man exempelvis kan göra genom en enkätundersökning, därför föll valet på en intervju-

studie (Kvale, 2007).  

 Då denna studies syfte är att få ökad förståelse för lågstadielärares syn kring utagerande 

beteende har jag utgått från en hermeneutisk forskningsansats (Thurén, 2007). Jag är medve-

ten om att min förförståelse i ämnet i viss mån har påverkat studien. Mina egna värderingar, 

fördomar, erfarenheter och önsketänkande är en del av den hermeneutiska tolkningsprocessen 

(a. a.). I tolkningsprocessen har jag dock försökt vara öppen för information som skulle kunna 

förändra min nuvarande förståelse.  

 

Urval   
Jag har intervjuat fyra lågstadielärare på fyra olika skolor inom en vald kommun. Jag ansåg 

att fyra var tillräckligt för studiens syfte då jag inte var ute efter att generalisera. Jag valde att 

intervjua lärare då det är just lärare som arbetar närmast skolbarnen. De konfronteras dagligen 

av barn med mer eller mindre utagerande beteende och har därmed stor möjlighet till att följa 

ett beteende på nära håll. Dessutom har de oftast närmast kontakt med barnens föräldrar vilket 

är en fördel då det kan vara intressant att även få en bild av hur de ser på föräldrasamverkan. 

Lärarna är också de vuxna som enligt mig har störst påverkan på ett barns liv inom skolan. 

Varför jag valde att inrikta mig på lågstadielärare är för att jag tycker att det är intressant hu-

ruvida man inom skolan ser betydelsen av att hjälpa barn förändra ett beteende i ung ålder för 

att motverka framtida problem för barnet.  

 För att få fram informanter kontaktade jag först rektorer på varje skola per telefon för att 

sedan skicka dem information om uppsatsen. Detta för att de med hjälp av det materialet skul-

le kunna välja ut lämplig och intresserad lärare till att delta i intervjun. Dessa gav mig sedan 

namn och nummer till lämpliga lärare. För att försäkra mig om att de lärare som valdes ut 

hade erfarenhet av utagerande beteende var min önskan till skolorna att få intervjua en utbil-

dad lågstadielärare som arbetat som lärare i minst fem år och som hade kommit i kontakt med 
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utagerande beteende. Efter att ha kontaktat varje lärare och fått ett godkännande från dem att 

delta i studien skickade jag sedan även dem information om uppsatsen samt en intervjuguide 

för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Min förhoppning var att jag på 

detta sätt skulle få mer genomtänkta svar och att detta skulle göra studien mer tillförlitlig.  

 

Insamlingsmetod 
Jag valde att utföra enskilda intervjuer med de informanter som valdes ut. För att få ett så bra 

resultat som möjligt var min tanke att intervjun och de frågor jag ställde skulle vara tydligt 

och strukturerat uppbyggda. Med utgångspunkt ifrån mina frågeställningar sammanställde jag 

därför en intervjuguide som anger de ämnen jag tog upp under intervjun. I guiden samman-

ställdes även en rad olika intervjufrågor. Dessa frågor sorterades in tematiskt (Kvale, 2007).  

 Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares skola. Jag registrerade intervjuerna 

med en bandspelare. Detta för att till fullo kunna koncentrera mig på intervjun samt för att få 

fram en så ärlig och korrekt bild av intervjun som möjligt inför analysen. Genom att banda 

samtalen fick jag dessutom med tonfall, suckar och pauser som är betydelsefulla komplement 

till de uttalade orden och betydelsefulla inför analysen (a. a.).  

 

Analys och bearbetning av material  
För att bearbeta mitt material transkriberade jag först mina intervjuer ordagrant. Detta för att 

undvika missad information samt för att kunna få fram mina informanters perspektiv på det 

mest korrekta sättet. Transkriberingsprocessen är i sig tolkande då man, i detta fall, transfor-

merar talspråk till skriftspråk. Utskriften blir därmed en översättning från ett språk till ett an-

nat (Kvale, 2007). Efter att ha skrivit ut mina intervjuer skickade jag dem till respektive in-

formant för att de skulle ha möjlighet att kommentera, förtydliga, förklara och lägga till text. 

Detta för att öka tillförlitligheten på materialet innan analysen påbörjades. 

 För att organisera mitt intervjumaterial och slutligen analysera min skriftliga empiri an-

vände mig av ad hoc-metoder, vilket betyder att jag använde mig av olika tekniker och an-

greppssätt för att skapa mening av mitt material. Efter att ha läst igenom hela intervjumateria-

let och fått ett första allmänt intryck delade jag sedan upp materialet utifrån olika teman. Detta 

gjorde det möjligt att skapa kontraster och göra vissa jämförelser mellan det som uppgavs av 

olika informanter (a. a.). Dessa teman blev sedan rubriker i den färdiga empiridelen och syftar 

till att göra empiridelen lättöverskådlig. De gör det enklare för läsaren att se vad som fram-

kommit på de olika skolorna samt huruvida synen skiljer sig åt.  
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 För att bearbeta och diskutera resultatet kopplade jag sedan dessa teman till tidigare forsk-

ning och teorier kring ämnet.  

 
Forskningsansats, validitet och reliabilitet  
För att öka studiens reliabilitet; tillförlitlighet och validitet; att jag undersökt det jag tänkt un-

dersöka (Thurén, 2007) var val av informanter särskilt av vikt. Var och hur intervjuerna 

genomfördes samt hur dessa sedan bearbetades var också av betydelse för studiens tillförlit-

lighet. Eftersom det var lågstadielärare jag ville studera lades stor vikt vid att hitta rätt infor-

manter. Min ansats var att intervjua högskoleutbildade lågstadielärare med minst fem års erfa-

renhet i yrket. Detta för att säkerställa att informanterna hunnit skaffa sig tillräckligt med kun-

skap och erfarenheter kring barn med utagerande beteende för att kunna svara på mina frågor. 

En intervjuguide utformades med intervjufrågor som var direkt sammankopplade med mitt 

syfte samt frågeställningar. För att öka reliabiliteten användes sedan samma tillvägagångssätt 

och intervjuguide vid samtliga intervjuer (Neuman, 2003). Stort fokus lades på att få fram 

svaret på de intervjufrågor jag ställde samt att leda tillbaks till dessa om samtalet kom ifrån 

ämnet. Vid intervjutillfället var det av vikt att informanterna kände sig så bekväma som möj-

ligt, därav var valet av miljö samt tidpunkt för intervjun avgörande. Informanterna fick själva 

välja den tid och plats för intervjun som passade dem bäst. För att undvika tolkningsfel samt 

minimera risken att missa information bandades och transkriberades varje intervju. Informan-

terna fick sedan tillfälle till att läsa igenom och godkänna det genomarbetade empiriska mate-

rialet innan det analyserades. Även detta för att stärka studiens tillförlitlighet.  

 
Etiska överväganden 
Min studie berörs inte av Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi-

skor då den är inom ramen för högskoleutbildning. Därav har ingen ansökan om etikprövning 

gjorts. 

 Jag har däremot följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag har i början av studien, före intervjutillfällena, informerat informanterna både 

skriftligt och muntligt vad det är för typ av studie som ska göras, studiens syfte samt klargjort 

deras uppgift i studien. Jag har vidare att informerat om att deras deltagande är frivilligt och 

att de när som helst har rätt till att avbryta sin medverkan. Det har inte varit intressant för stu-

diens syfte att kunna leda varje svar till en speciell informant. Informanterna har för enkelhe-

tens skull därför namngetts med ett fingerat förnamn. Det framgår därmed inte vem som sagt 
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vad och ej heller inom vilken kommun och på vilken skola de arbetar. Detta gör det mycket 

svårt för läsaren att spåra upp informanterna. Slutligen har informanterna informerats om att 

det som framkommer under intervjuerna endast nyttjas till studien och att allt material som 

använts till att sammanställa studien har kastats efter att studien genomförts. 

 
Litteratursökning  
För att få fram lämplig litteratur till studien har jag sökt efter litteratur och forskning som dels 

problematiserar begreppet utagerande beteende och behandlar olika förklaringsmodeller till 

beteendet, och dels litteratur som behandlar bemötande, metoder i skolan och samverkan. Den 

litteratur jag har valt har jag dels fått fram genom att söka på utagerande beteende på databa-

ser på internet, såsom Statens folkhälsoinstitut, Brottsförebyggande rådet, Libris, Bibliotek.se 

och Google. Jag har även tittat på vad man använt för litteratur i tidigare c-uppsatser om ut-

agerande beteende genom att söka på utagerande beteende på uppsatser.se. En del böcker har 

jag använt tidigare som kurslitteratur i min socionomutbildning och andra har jag använt mig 

av i mitt föräldraskap, vilka jag därför haft hemma. Slutligen har jag fått en del litteraturtips 

av min handledare Christer Bjälke.  

  
Metodproblem 
Det har varit en utmaning att få fram bra litteratur och tidigare forskning i ämnet. Utagerande 

beteende är ett relativt brett begrepp. Mycket av den litteratur jag fått fram när jag sökt på ut-

agerande beteende har haft tonvikten på neuropsykiatriska funktionshinder, såsom exempelvis 

ADHD. Eftersom min avsikt inte har varit att vinkla uppsatsen till att enbart behandla neuro-

psykiatriska funktionshinder har jag velat få fram litteratur som behandlar utagerande beteen-

de utifrån ett bredare perspektiv och detta visade sig vara ganska svårt. 

 En annan utmaning har varit att få fram informanter till intervjuerna. Värdefull tid har gått 

åt till att jaga skolor och få fram lärare som haft tid och lust till att ställa upp på en intervju. 
Men jag fick till slut, trots allt, tag på fyra lärare som kunde tänka sig att medverka i studien 

trots att trycket var stort på dem i slutet av skolåret. 

 
Förförståelse   
Jag har sedan tidigare en del förförståelse i ämnet då jag är mamma till tre barn. Jag har länge 

haft intresse av barns utveckling och för problematiken kring utagerande beteende. Som 

mamma och förälder har jag därför läst en del litteratur i ämnet. Jag har även haft nära kontakt 
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med förskolan under de senaste fem åren och har både erfarenhet av bra och mindre bra sam-

verkan med förskolan. Jag har många gånger förvånats över det bemötande man som förälder 

kan mötas av inom barnomsorgen. Jag är nyfiken på att utforska detta ämne än mer då jag an-

ser att det är ett angeläget område. 
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Tidigare forskning  
I denna del går jag igenom vad forskningen säger om utagerande beteende. Jag kommer att 

presentera olika förklaringsmodeller och titta på bemötande av barn med dessa svårigheter. 

Jag kommer också titta på olika metoder som kan vara aktuella för skolan samt på samverkan.  

 Jag har till stor del har jag använt mig av boken Explosiva barn skriven av Dr Ross W. 

Greene, Massachusetts General Hospital i Boston. Efter tjugo års arbete med barn som uppvi-

sar utagerande beteende presenterar han i denna bok ett mycket varmt och kärleksfullt sätt att 

se på dessa barn, samt ett praktiskt arbetssätt som syftar till att minska det negativa samspelet 

mellan det utagerande barnet och dess omgivning. Boken beskriver hur man kan öka barnets 

förmåga till kommunikation, frustrationstolerans, flexibilitet, problemlösande och konflikt-

hantering. Denna bok kom jag i kontakt med våren 2006 då jag gjorde praktik på Kulturchock 

som är en skola för ungdomar med olika psykosociala problem.  

 För att inte få en begränsad syn har det även varit viktigt att hitta andra källor. Andra 

böcker som jag har använt mig av är Björn Wrangsjös Barn som märks, Björn Kadesjös bok 

Barn med koncentrationssvårigheter, Marie-Louise Folkmans Utagerande och inåtvända 

barn, Tore Duvners bok ADHD, rapporten Skolan kan förebygga av Bergman, Gislason, Lö-

wenborg och slutligen Att bemästra av Gjearum, Groholt och Sommerschild.  

 
Definitioner av utagerande beteende 
Ross W. Greene väljer att kalla barn med utagerande beteende för explosiva barn. Han be-

skriver barnen som oflexibla och lättfrustrerade med svårhanterliga beteenden som häftiga 

vredesutbrott, impulsivitet, instabilt humör, olydnad samt verbal och fysisk aggressivitet. 

Dessa barn har svårigheter att kontrollera sina känslor som är förknippande med frustration. 

Detta medför att de ofta har svårt för att lösa frustrerade situationer så att alla inblandade blir 

nöjda (Greene, 2003). 

 Björn Wrangsjö benämner utagerande barn som barn som märks. Dessa är barn som för-

bryllar och förvånar oss genom att uppträda på ett sätt som vi inte riktigt förstår. Det är barn 

som många gånger provocerar vuxna och andra barn. Samspelet mellan dem och oss fungerar 

sämre då dessa barn inte svarar på det sätt vi ofta förväntar oss. Utagerande beteende tar sig 

olika uttryck då barn med utagerande beteende är olika på många sätt. Det som är gemensamt 

för alla är att vi har svårare att förstå oss på dem än barn med andra problem (Wrangsjö, 

1998).  
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 Marie-Louise Folkman beskriver utagerande barn som barn som testar vuxna och är im-

pulsstyrda. Dessa barn har en drivkraft och förmåga att hävda sin vilja. Det är barn som stör 

ordningen och lämnar efter sig gråtande kamrater och förtvivlande, arga vuxna (Folkman, 

1998).  

  

Möjliga orsaker bakom ett utagerande beteende 
Barn med svårigheter som utagerande beteende har alltid har funnits men tidigare betraktades 

de endast som barn med känslomässiga eller psykosociala svårigheter. Förklaringsmodellerna 

idag kring dessa barn är ofta motstridiga. Ofta ställs ett psykodynamiskt psykologiskt synsätt 

emot ett medicinsk-biologiskt perspektiv. Mycket utav forskningen idag pekar dock på att 

inget av dessa synsätt är tillräckligt när man försöker förstå eller förklara dessa barns proble-

matik, utan att dessa barns utveckling handlar om ett komplicerat samspel mellan biologiska, 

psykologiska, sociala samt kulturella faktorer (Wrangsjö, 1998). Barn föds med olika biolo-

giska förutsättningar, växer upp i olika kulturer och under skilda sociala förhållanden samt 

påverkas psykologiskt utifrån den omvårdad och bemötande de får av sina föräldrar och andra 

personer i dess närhet. Det går alltså sällan att renodla sociala, psykologiska, kulturella och 

biologiska faktorer när man försöker förstå utagerande beteende. Uppväxtförhållanden, såsom 

miljö och familjeförhållanden, erfarenheter och psykologiska aspekter, som exempelvis psy-

kologiska trauman har också betydelse för utvecklingen av utagerande beteende. Wrangsjö 

skriver att det är viktigt att komma ihåg att alla barn som märks inte har problem. Och att alla 

barn med utagerande beteende inte utvecklar bestående svårigheter. Beteendet kan ibland vara 

kopplat till att barnet för tillfället är på gång att ta ett stort steg framåt i sin utveckling. Ibland 

kan barnet vara bärare av familjens symtom, beteendet kan då vara ett tecken på bekymmer i 

familjen som inte direkt handlar om barnet. Det som är avgörande för om barnet ska utveckla 

långvariga eller bestående beteendeproblem är, återigen, hur samspelet mellan biologi samt 

erfarenheter och inlärning gått till (a. a.).  

 Många barn med utagerande beteende har koncentrationssvårigheter. Björn Kadesjö skiljer 

mellan primära och sekundära koncentrationssvårigheter. Primära svårigheter handlar om att 

barnet har en ”konstitutionellt betingad brist i förmågan till koncentration” medan sekundära 

koncentrationssvårigheter är en reaktion på en eller en följd av förhållanden i barnets miljö. 

Det som är utmärkande för de primära är att det handlar om stora och varaktiga koncentra-

tionsproblem som kommer till uttryck i de flesta situationer barnet befinner sig i och som 

skapar återkommande bekymmer i barnets vardag för barnet själv såväl som för dess föräld-

rar, vänner och lärare. Han lyfter även upp situationsbundna koncentrationssvårigheter. Dessa 
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handlar alltså om att barnet endast har problem med koncentration i vissa situationer medan 

det i andra kan fungera mycket väl (Kadesjö, 2001). 

 

Orsaker enligt Ross W. Greene  

Greene (2003) anger olika svårigheter ett barn kan ha som kan orsaka ett utagerande beteen-

de. Det första området han beskriver är svårt temperament. Temperament kan definieras som 

den naturliga medfödda beteendestil som finns hos varje individ. Man har sett nio drag som är 

typiska för barn med svårt temperament; de kan ha hög aktivitetsnivå, vara lättdistraherade, 

häftiga, avskärmade från eller har svårt att hantera nya och icke välkända saker, kan ha bris-

tande anpassningsförmåga och reagera negativt på förändringar i rutiner, ha en negativ envis-

het och ett negativt humör samt låg sensorisk tröskel mot exempelvis kläder som sitter "fel". 

Dessa drag är ofta tydliga redan hos spädbarnet men kan även framträda senare under de för-

sta åren av uppväxten.  

 Ett annat område han beskriver är bristande social förmåga. Få aktiviteter kräver så stor 

flexibilitet, snabb bearbetning och förmåga till mångsidigt tänkande som socialt samspel. Ett 

barn som inte har några problem inom detta område interagerar med omgivningen utan att 

tänka. Men för en del barn blir processen vid socialt samspel oerhört frustrerande. Ett barn 

med bristande social förmåga har svårt för att tolka och förstå andra människors intentioner i 

socialt samspel vilket kan göra att barnet misstolkar situationer och reagerar med ilska på kär-

leksfulla skämt etc. En del barn har även svårigheter att uppfatta hur deras eget beteende på-

verkar andra.  

 Ett utagerande beteende kan också orsakas av kommunikationsstörningar. Mycket av vår 

kommunikation involverar språket. Språkliga färdigheter har betydelse för olika former av 

tänkande; till exempel för att hantera känslor, kunna reflektera, reglera sitt eget beteende, 

formulera mål och lösa problem. Att förstå det språk som talas är det första viktiga steget mot 

att reagera på omgivningen. Barn som har svårt för att förstå rent språkligt blir ofta förvirrade 

och frustrerade. En del barn har bra språkförståelse men desto svårare för att kommunicera 

verbalt och sätta ord på sina känslor. Har man en begränsat förråd av känsloord kan dessa 

barn istället använda andra ord när de är frustrerande som exempelvis "Håll käften" eller "Jag 

hatar dig" etc. En del barn har svårt för att tänka ut eller få fram ord som förklarar vad pro-

blemet är medan andra som inte har problem med det kan ha svårare för att komma fram till 

en passande reaktion. Oavsett vilka svårigheter man har inom detta område kan det leda till ett 

utagerande beteende; både fysiskt och verbalt.  
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 Det kan också handla om sinnesstämning. Alla människor har olika sinnesstämningar be-

roende på vilket tillstånd man är i. Sinnestämningen kan gå ner om man exempelvis är trött, 

hungrig eller känslomässigt slut vilket kan göra att man för tillfället blir grinig, arg och lättir-

riterad. För de flesta människor är detta övergående, medan en del människor befinner sig i ett 

ständigt tillstånd av exempelvis retlighet, grinighet och irritation. Barn som lider av denna 

kroniska sinnesstämning kan reagera på motgångar och små problem som oöverstigliga hin-

der. Deras instabila humör gör det svårt för dem att reagera på plötsliga, vardagliga händelser 

på ett rationellt och lämpligt sätt. Ofta reagerar de istället med frustration.  

 Oro och ångest kan också orsaka ett utagerande beteende. När man är mycket rädd eller 

orolig för något är det nästan som viktigast att man har förmågan att vara klartänkt men san-

ningen är att rädsla och ångest kan försämra vår förmåga att tänka sammanhängande och ra-

tionellt.  Kombinationen av rädsla och irrationalitet får en del barn att gråta medan andra age-

rar ut istället. För de barn som reagerar på det sistnämnda sättet handlar det då om att de 

överväldigas av rädsla, slutar tänka klart och exploderar.  

 Något som orsakar utagerande beteende för en stor del barn inom skolan är inlärningspro-

blem. Alla typer av inlärningsproblem kan göra livet frustrerande för ett barn men det finns en 

särskild typ av inlärningsproblematik som kan göra barn särskilt frustrerade och leda till ut-

agerande; det är så kallade icke-verbala inlärningsproblem. Barn med denna problematik har 

sämre icke-verbala än verbala färdigheter vilket betyder att de kan ha bristande matematiska 

färdigheter och svårigheter att riktigt förstå läsmaterial trots att de kan läsa enstaka ord. De 

kan också ha svårigheter med socialt samspel och social uppfattningsförmåga samt svårighe-

ter med uppgifter som kräver flexibilitet, anpassningsförmåga och problemlösning. Barn med 

icke-verbala inlärningsproblem har ofta en klar bild över hur ett problem ska lösas och har då 

svårt för att acceptera andra sätt att göra det. I de fall något oväntat sker eller om en uppgift 

genomförs på ett annat sätt än barnet tänkt kan det leda till enorm frustration.  

 Det näst sista området som Greene tar upp är problem med sensorisk integration vilket be-

tyder bearbetning och samordning av sinnesintryck. Allt eftersom ett barn mognar utvecklas 

förmågan att hantera inkommande information och att rikta dess motoriska rörelser. De områ-

den där barn kan ha svårigheter med att integrera sinnessystem är områden som känseln, hör-

seln, synen, kroppshållningen, motoriken och koordinationen. Barn som har svårigheter med 

sensorisk integration kan antingen vara underkänsliga för vissa sinnesintryck och då växla 

mellan att under- och överreagera eller vara överkänsliga och då reagera på vissa kläder, ma-

terial och höga ljud. Problem med sensorisk integration kan även inverka negativt på den mo-

toriska planeringsförmågan som krävs för att exempelvis cykla och hantera en sax, skolfär-
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digheter som handstil och färdigheter som behövs i det dagliga livet som att knyta skorna och 

dra upp blixtlås etc.  

 Slutligen, skriver Greene, kan ett barn med utagerande beteende ha brister i exekutiva funk-

tioner. Exekutiva funktioner handlar om kognitiva färdigheter. Barn med nedsatt exekutiva 

funktioner kan exempelvis ha nedsatt förmåga att växla mellan olika kognitiva sammanhang, 

svårigheter med planering och organisering, nedsatt arbetsminne samt nedsatt förmåga att se-

parera den emotionella, känslomässiga reaktionen på ett problem från det tankearbete man 

behöver för att kunna lösa problemet. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom 

exempelvis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), har ofta problem med inom 

detta område (Greene 2003). Det finns ett antal neuropsykiatriska diagnoser som kan ligga 

bakom ett utagerande beteende. Jag kommer inte att gå in närmare på dem i denna uppsats, 

men de beskrivs ingående i en stor del av den litteratur jag hänvisar till. Se exempelvis Duv-

ner 1997, Wrangsjö 1998, Greene 2003 mfl.  

 

Syn på utagerande beteende 
Vårt sett att se på utagerande beteende har betydelse för vårt bemötande av ett barn med dessa 

svårigheter. Vårt bemötande påverkar sedan i sin tur hur barnet kommer att se på sig själv och 

dess samarbetsvilja. Det är stor skillnad mellan att tala om utagerande beteende som planerat, 

avsiktligt och målmedvetet än som utvecklingsrelaterat där barnets utveckling av färdigheter 

som är nödvändiga för att vara flexibla och frustrationståliga är försenad. Med andra ord: väl-

jer barnen med utagerande beteende att vara explosiva och omedgörliga eller är beteendet ett 

svar på en utvecklingsförsening som då går att träna upp? 

 När vi talar om utagerande beteende talar vi oftast om problem. Duvner (1997) redovisar 

ett förslag på hur man kan skriva om många av de vanliga ADHD dragen i mer positiva ter-

mer. Detta synsätt går självklart att tillämpa även på barn vars svårigheter bottnar i annat än 

just ADHD. Duvner menar att det är viktigt försöka se dragen som positiva tillgångar. Han 

har därför gjort en lista över alternativa tolkningar av de ord som ofta beskriver beteendet. 

Ordet överaktiv har han ersatt med de mer positivt klingande orden intensiv och energisk. Im-

pulsiv till spontan, flexibel, idérik, kreativ. Otålig kan bytas ut till nyfiken och intresserad. 

Den som är okoncentrerad är med en positivare benämning associationsrik. Lättavledbar kan 

istället bli uppmärksam på vad som händer runt omkring. En person med kort uthållighet i 

intellektuella arbetsuppgifter har med andra ord en konkret inlärningsstil och stor uthållighet 

i självvalda aktiviteter. Slutligen byter han ut ordet egoistisk mot individualist – vilket med 

andra ord är en ledare, en person som går sin egen väg (Duvner, 1997). 
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Bemötande  
Bemötande och förhållningssätt har, enligt erfarenhet och forskning, en stor betydelse för hur 

omfattande ett beteendeproblem blir hos ett barn och hur personligheten sen kommer att for-

mas som vuxen. Alla människor söker bekräftelse, behöver bli uppmärksammade och känna 

sig omtyckta och förstådda. Barn med utagerande beteende som uppträder provocerande och 

får okontrollerade utbrott eller barn som präglas av rastlöshet, motorisk klumpighet och kon-

centrationssvårigheter väcker mycket irritation från omgivningen. Ofta blir de behandlade 

som störande, påfrestande, icke önskvärda bråkstakar och de får ofta väldigt mycket kritik på 

grund av sitt beteende. Dessa barn kan då uppleva det som att de mest bara är till besvär och 

att ingen riktigt tycker om dem, vilket ofta leder till att barnen får låg självkänsla och tappar 

tron på sig själva. Känslan av otillräcklighet kan sedan i sin tur förstärka det negativa beteen-

det ännu mer (Duvner, 1997). Det är därför bemötande är så otroligt viktigt när det handlar 

om barn med utagerande beteende. För barnens utveckling är det avgörande att familjen, kam-

rater, släkt, förskolepersonal, skolpersonal etc. har kunskap om dess förutsättningar och för-

ståelse för deras svårigheter. Denna kunskap ger bättre möjligheter och riktlinjer för hur man 

bör behandla och bemöta barnen för att de ska må bra och utvecklas på bästa sätt (Wrangsjö, 

1998). 

 Många av de barn som visar beteendeproblem i skolan har visat tidiga tecken på att något 

inte stämmer. Dessa svårigheter behöver inte ha uppmärksammats på barnavårdcentralen utan 

de kanske har märkts tydligare i barnets hemmiljö alternativt förskolemiljö. Kanske har för-

äldrarna, som oroar sig över sitt barn, försökt att uttrycka barnets svårigheter för experter och 

andra människor i familjens närhet. I vissa fall har kanske föräldrarna då bemötts av lugnande 

besked om att problemen nog växer bort. I andra fall kanske omgivningen tolkat problemen 

som om de beror på bristande uppfostran, att barnet inte lärt sig regler för socialt beteende och 

att det söker uppmärksamhet, något som dessvärre inte är helt ovanligt. Vilket perspektiv vi 

väljer har avgörande betydelse för vilka åtgärder som kommer att föreslås för att lösa ett pro-

blem (a. a).  

 

Metoder i skolan  
Bristande skolframgångar kan leda till social och psykiatrisk problematik därför är det väsent-

ligt att barn med utagerande beteende finner en social tillhörighet och utvecklar intressen som 

kan få betydelse för framtiden (Wrangsjö, 1998). Det ligger i skolans uppdrag att skapa förut-

sättningar för utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov, något man 
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som pedagog måste vara medveten om. Detta kan vara svårt att få till stånd rent praktiskt och 

det ställer stora krav på dagens pedagoger som måste vara såväl mentalt förberedda som ut-

rustade med kunskap och metoder för att kunna hantera detta på ett professionellt sätt, utan att 

det går ut över övriga barn i gruppen. Den bistra sanningen är att det på de allra flesta skolor 

och förskolor är lite personal i relation till stora barngrupper. En fungerande grupp är en vik-

tig förutsättning för att alla barn i förskolan och skolan ska kunna utvecklas och växa. För de 

barn som har svårigheter att samspela med andra är en trygg och väl fungerande grupp en 

nödvändig bas och rent av avgörande för hur den pedagogiska utvecklingen ter sig. Utma-

ningen för skolan är att organisera den pedagogiska verksamheten så att arbetet med de barn 

som behöver extra mycket stöd inte går ut över andra, eller tvärt om (Wrangsjö, 1998). Jag 

kommer nu att presentera några författares syn på hur man på bästa sätt arbetar med utageran-

de barn i skolan. 

 

Metoder i skolan enligt Ross W. Greene  

Greene (2003) lyfter fram olika metoder för en användarvänligare skola för barn med utage-

rande beteende, eller som han föredrar att benämna dem - barn med låg frustationstolerans 

och bristande flexibilitet. Linjen igenom hela boken är att det med rätt bemötande går att hjäl-

pa barn med utagerande beteende i rätt riktning, även de mest svåra fall. Det kräver bara lite 

mer tålamod och uthållighet. Men med fel bemötande kan man istället förvärra ett beteende. 

Disciplinåtgärder och efterhandskonsekvenser såsom kvarsittning, avstängning med mer fun-

gerar väldigt dåligt på dessa barn. Dessa åtgärder används, enligt Greene, ofta av lärare för att 

statuera ett exempel för andra elever. Alltså mer för att markera att ett beteende inte är accep-

tabelt än för att vara till hjälp för barnet. Det gäller istället att agera i förhand och Greene har 

några förslag på hur man kan göra det för att hjälpa barnet och undvika utbrott: 

En användarvänligare skolmiljö är en miljö där alla vuxna som möter barnet har en klar förståelse 
för dess unika svårigheter (Greene, 2003, s 245). 

Detta uppnås enligt Greene genom ett gott samarbete mellan alla som möter barnet, inte minst 

mellan lärare och föräldrar och genom att se till att alla som möter barnet har en gemensam 

syn på barnet. Det är också av vikt att kartlägga barnets svårigheter och att exempelvis anpas-

sa barnets läxor efter dess svårigheter. 

I en användarvänligare skolmiljö försöker de vuxna minska de vardagliga krav på flexibilitet och 
frustrationstolerans som ställs på barnet (a. a. s. 248). 

Undervisa elever individuellt i ett gruppsammanhang och bibehålla en balans mellan både de 

gemensamma behoven hos alla elever och de särskilda behoven hos individuella elever. 
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Greene betonar att det är möjligt att minska kraven på några elever utan att stigmatisera dem. 

Vuxna är ofta rädda för att behandla barn orättvist genom att ha olika regler för olika barn. 

Greene menar att barn förstår konceptet ”att vara rättvis är inte detsamma som att behandla 

alla lika”. Det man bör sträva efter är att skapa ett ”sympatiskt klassrum”. Sympatiska klass-

rum är klassrum där man understryker och hyllar individuella skillnader. Där lär sig barnen att 

hjälpa varandra. Alla barn har styrkor och svagheter. Styrkorna kan användas för att hjälpa 

sina kompisar med de som de har svårt med. I det sympatiska klassrummet pekas ingen ut el-

ler blir stigmatiserad och alla får det de behöver. Både planerade och spontana diskussioner 

med fokus på det sociala samspelet är välkomna och vanliga. Det betyder att läraren kan av-

bryta pågående lektion för att ta hand om något som plötsligt dykt upp under lektionen. 

I användarvänligare skolmiljö läser de vuxna varningssignaler och kan agera snabbt när dessa sig-
naler visar sig (a. a. s. 249). 

Det gäller med andra ord att ingripa på förhand, exempelvis genom att hjälpa barnet igenom 

en besvärlig situation, avleda eller att helt undvika situationer som leder till frustration.  

En användarvänligare skolmiljö är en miljö där vuxna – i förväg - försöker identifiera de särskilda 
situationer som kan leda till rutinmässiga utbrott (a. a. s. 249). 

Ett utagerande barn kan behöva hjälp med att uttrycka vad det är som gör att det är frustrerat. 

Man kan också hjälpa barnet genom att backa och ge barnet att stund till att lugna sig. Ett sätt 

kan vara att exempelvis förbereda barnet på den kommande uppgiften innan den presenteras 

för klassen och låta barnet veta att det kommer att få hjälp med att lösa uppgiften. 

I en användarvänligare skolmiljö kan vuxna förstå osammanhängande beteenden för vad de är: 
osammanhängande beteenden (a. a. s. 250). 

Det betyder exempelvis att det gäller att uppfatta det verkliga budskapet bakom det mentala 

skräp som ofta kommer ur ett barns mun när han eller hon är frustrerad. Det som egentligen 

sägs är: Hjälp! Jag har fastnat!  

I en användarvänligare skolmiljö kan vuxna också förstå hur de själva kan bidra till en elevs bris-
tande flexibilitet och explosivitet (a. a. s. 252). 

Greene frågar sig om det finns lärare som någon gång på ett eller annat sätt har gett bränsle 

till ett barns explosivitet och bristande flexibilitet genom att exempelvis missbedöma hans 

verkliga förmåga? Genom att vara en mindre bra modell för hur de andra barnen skulle sam-

spela med ett barn som skiljer sig en del från normen? Genom att tro att alla barnens svårighe-

ter går att spåra till hemmiljön? Eller genom att tro att en elevs svårigheter helt och hållet 

handlar om bristande motivation, sökande efter uppmärksamhet eller negativ attityd. 
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I en användarvänligare skolmiljö försöker vuxna använda ett mer adekvat ”gemensamt språk” för 
att beskriva de olika sidorna av en elevs bristande flexibilitet och explosivitet (a. a. s. 252). 

Ett barn som ännu inte har ett så väl utvecklat ordförråd att beskriva sig själv med kan börja 

använda och tro på de ord vi använder. Därför är den terminologi vi använder för att beskriva 

dessa barn avgörande. Ord som krävande, gnälliga, besvärliga, viljestarka, manipulativa, en-

vetna, beräknande, omedgörliga och uppmärksamhetssökande är kränkande och rent av 

olämpliga. Att istället benämna dessa barn med ord som lättfrustrerade, barn som har svårt för 

att tänka igenom saker och som har svårt för att lägga i en ny växel etcetera ger omgivningen 

och barnet självt en helt annan känsla och förståelse för problematiken. 

 

Metoder i skolan enligt Zeiner och Bjercke 

Pål Zeiner och Christina Bjercke skriver i boken Att bemästra om hur barn med svårigheter, 

såsom exempelvis koncentrationssvårigheter, bör få hjälp med att bemästra vardagen i skolan. 

Enligt dem handlar det dels om att skapa förutsägbarhet genom att förbereda barnet väl på 

vad som ska hända, ge barnet en känsla av tydlighet genom att förenkla uppgifter och anpassa 

dem efter barnets förmåga, skapa översiktlighet genom att se till att det pedagogiska material 

som ska användas är välordnat och lättillgängligt och slutligen genom att anpassa arbetspas-

sens längd efter barnets arbetskapacitet, vilket betyder att ett barn med svårigheter ofta behö-

ver korta arbetspass med inplanerade pauser för att inlärningen ska bli så bra som möjligt. 

Detta betyder att det ofta är nödvändigt att utföra en del praktiska åtgärder i skolan. Det kan 

exempelvis handla om att flytta fram barnets bänk närmare katedern, utforma en veckoplan 

till klassen med anpassade uppgifter i svårighetsgrad och omfattning till ett barn med svårig-

heter, att dagligen sätta upp en lapp på barnets bänk med en lista över dagens uppgifter som 

barnet själv kan bocka av när det är avklarade, låta barnet gå in och ut först av alla på rasterna 

för att minimera bråk i de situationerna, ge barnet något att ha vid bänken att plocka med 

istället för att hamra med pennor och suddgummin, exempels ett stresshjärta i gummi och ge 

barnet en extra uppsättning läroböcker för att barnet ska slippa så många tillsägelser om han 

eller hon glömt böckerna. Beroende på barnets behov och problematik kan det också bli nöd-

vändigt med specialpedagogiska åtgärder. Om barnet inte uppvisar några inlärningssvårighe-

ter kan det istället bli aktuellt med en assistent som extra resurs under exempelvis raster och 

andra leksituationer. Zeiner och Bjerke betonar även betydelsen av att öka förståelsen för ett 

barns problematik hos andra elever, deras föräldrar samt hos all personal som kommer i kon-

takt med barnet i skolan. Detta för att signalerna till barnet ska bli så entydiga som möjligt 

(Gjearum, Groholt, Sommerschild, 1998).  
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Samverkan 
Ett bra samarbete kring utagerande barn har stor betydelse för barnets utveckling och för att 

kunna hjälpa ett barn som hamnat snett i rätt riktning. Det betyder att det är av stor vikt att 

alla som möter barnet har en gemensam syn på barnet och en klar förståelse för barnets unika 

svårigheter för att på bästa sätt kunna hjälpa barnet. I detta fall gäller det inte minst lärare och 

föräldrar (Greene, 2003). Skolan har en viktig roll i att skapa forum för föräldrar att mötas och 

diskutera. Där kan isolerade föräldrar få möjligheter att kommunicera och dela erfarenheter 

med andra föräldrar. På detta vis kan skolan underlätta för föräldrar att komma till skolan och 

känna sig trygga där. Det är också viktigt för att öka skolnärvaro och få ett lugnare klass-

rumsklimat. Det arbete som skolan lägger ner på att samverka med föräldrar sparar både tid 

och frustration i längden (Bergman, Gislason, Löwenborg, 2007). Föräldrar behöver vara 

trygga med vart de ska vända sig på skolan när de behöver hjälp kring sitt barn. Ett sätt att 

jobba kring barnet är att utforma ansvarsgrupper där flera människor samarbetar kring barnet 

och där en professionell har koordinationsansvaret; exempelvis skolkuratorn eller en social-

sekreterare vars uppgift är att sammankalla alla personer som är inblandade för att hjälpa bar-

net och familjen (Gjearum, Groholt, Sommerschild, 1998). 
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Teoretiskt perspektiv 
Jag kommer att använda mig av stämplingsteorin för analysera mitt material. Stämplingsteo-

rin handlar om hur omgivningen genom stämpling kan tillskriva en människa vissa egenska-

per. Jag anser att denna teori är högst aktuell när man talar om syn och bemötande och att den 

därför blir intressant att ha som utgångspunkt för att förstå mitt material.   

 

Stämplingsteorin 

Avvikelsen (är) inte primärt en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en kon-
sekvens av att andra har tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är en per-
son, som man lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende är det beteendet som människor 
stämplar som sådant (Månsson, 2003, s. 174). 

Den moderna stämplingsteorin började formuleras på 1960-talet i USA och det är ett sätt att 

tillämpa ett symboliskt interaktionistiskt tänkande på avvikande beteende. Symbolisk interak-

tion går ut på att människan uppfattar sig själv genom social interaktion med andra. Symbo-

lerna kan exempelvis handla om hur man pratar (språk) och hur man rör sig (kroppsspråk). 

Människor i allmänhet tycks ha en tendens att uppfatta sig själva genom hur man tror att 

andra uppfattar en (Gatu, 2006) .  

 Stämplingsteorin kan kort beskrivas med att om man definierar en person som avvikare så 

blir han det. Teorin utgår ifrån att avvikelse inte är en individuell egenskap hos en person utan 

istället en relationell process. Avvikare är alltså inte något man är utan något man blir om 

man konsekvent utsätts för trycket att bli det. Oftast är det någon med makt som stämplar ett 

viss beteende som avvikande (Månsson, 2003).  

 En av grundtankarna i stämplingsteorin är att människan tänker och analyserar i termer av 

processer. Dessa processer börjar i det förflutna och fortsätter förbi nuet in i framtiden. Ett 

beteende uppkommer med andra ord inte över en natt utan människans sätt att bete sig ut-

vecklas under hela hennes livstid. Man utgår också ifrån att det inte finns några objektiva kri-

terier som avgör vad som är ett avvikande beteende. Med det menar man att inget beteende är 

avvikande i sig självt. Om en gärning är avvikande eller inte beror delvis på handlingen själv; 

om den bryter mot någon regel eller inte. Men också på hur andra människor reagerar. Stämp-

ling kan, förutom av vad man gör, även frammanas av vad man är. Människor stämplas på 

grund av egenskaper som hudfärg, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, social eller 

ekonomisk staus samt etnisk bakgrund. Regler om vilka handlingar och vilka människor som 

är godtagbara skapas av grupper.  
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 Ett annat viktigt antagande i stämplingsteorin är att allt mänskligt beteende, oavsett om det 

definieras som avvikande eller normalt, har en kollektiv komponent vilket betyder att alla är 

inblandade i ett samspel. För att kunna förstå vad en människa gör måste man relatera till vad 

andra inblandade gör eller har gjort.  

 Vårt sett att se på oss själva beror på den självbild vi har. Självbilden är vår uppfattning om 

oss själva i relation till samhällets ideal om hur man bör vara. Den bild vi har av oss själva är 

inget vi själva väljer, utan självbilden formas av andra människors reaktioner. Vi övertar med 

andra ord den bild andra har av oss och gör den till vår egen. Stämpling, som ett förlopp be-

stående av en lång rad negativa reaktioner från betydelsefulla personer i en individs närhet, 

leder sammantaget till att individen omdefinierar sin självbild så att den blir mer negativ än 

den varit. Detta är en process som pågår under lång tid. Även om en person kan spåra vissa 

dramatiska händelser i sitt liv utgör inte dessa en tillräcklig grund till hennes självuppfattning. 

En person med negativ självbild har lärt sig genom interaktion med betydelsefulla personer i 

dess närhet att det finns en låg grad av överensstämmelse mellan individen själv och samhäl-

lets ideal om hur en människa bör vara (Goldberg, 2005). 

 

Stämplingsprocessen 
Goldberg (2005) delar in stämplingsprocessen i fyra olika stadier; föräldrarnas stämpling, 

samhällelig stämpling, sekundär avvikelse och avvikelsespiralen. Jag kommer kort att gå pre-

sentera de olika delarna nedan.   

 

Föräldrarnas stämpling 

Goldberg utgår från att människor föds helt utan självbild. Han menar att barn från början 

uppvisar ett primärt avvikande beteende. Primär avvikelse handlar om beteenden som inte 

begås med onda avsikter men som strider mot kulturella normer och är ett svar på barnets 

bristande förståelse för konsekvenserna av dess handlingar. För att ett barn ska kunna lära sig 

normer och kunna skilja rätt från fel måste omgivningen reagera på barnets spontana beteen-

de. Goldberg skriver att trots att alla barn börjar sina liv med primär avvikelse är det endast 

några barn som får stämplingsreaktioner ifrån betydelsefulla människor i dess närhet. Kärn-

punkten är att de flesta barn lär sig att de är bra, men att det de håller på med i ögonblicket är 

inte bra. Andra får, efter tillräckligt många olämpliga reaktioner, budskapet att det inte bara är 

det de gör för ögonblicket det är fel på utan att det är fel på dem som människor (Goldberg, 

2005). 
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Samhällelig stämpling 

Efterhand som barnet tar sig ut i världen och möter samhället utanför hemmet i form av gran-

nar, vänner, barnomsorgen och skolan ökas antalet betydelsefulla personer i barnets närhet 

som ger respons på dess beteende och hjälper barnet att lära sig de kulturella normerna. Från 

början har barnet ett primärt avvikande beteende i mötet med samhället men allt eftersom han 

eller hon växer och skaffar sig fler erfarenheter blir beteendet mer och mer socialt styrt. De 

reaktioner som barnets beteende väcker har stor betydelse för dess utveckling. Återigen 

kommer vissa att lära sig att de är bra men att ett visst beteende är dåligt, medan en del barn 

lär sig att det är de själva som inte duger. 

 Barn som blivit stämplade av sina föräldrar löper större risk för samhällelig stämpling då 

det redan har en negativ självbild. Trots att ett barns självbild inte är särskilt väletablerad kan 

det bryta mot välkända regler för att provocera fram negativa reaktioner. Därmed blir barnets 

negativa självbild bekräftad och hon får bevis på något som hon redan vet; att hon är en dålig 

människa.  

 Goldberg skriver att ju längre man väntar med att sätta in resurser för att motverka stämp-

ling ju svårare och mer tidskrävande är det att försöka hjälpa eftersom individen då hunnit 

etablera en mer negativ självbild. Detta beror alltså på att en person med en negativ självbild 

tenderar att handla på ett sådant sätt så att hon provocerar andra människor att bekräfta den 

negativa självbilden. Han menar att det är lättare och större chans att man lyckas med hjälpin-

satser om de istället påbörjas tidigt (Goldberg, 2005).  

 

Sekundär avvikelse 

Sekundär avvikelse innebär ett beteende som strider mot kulturella normer då individen är 

medveten om reglerna hon bryter mot. Nu har barnet mognat tillräckligt för att ha en rimlig 

förståelse för samhällets normer och regler och fått förståelse för vad som är rätt och fel. 

Självbilden har också blivit alltmer etablerad och underbyggd, och beteendet styrs mer och 

mer av den negativa självbilden. Sekundär avvikelse är ett sätt att försvara sig, angripa eller 

anpassa sig till öppna eller dolda problem orsakade av stämpling. För de flesta inträffar detta 

stadium i puberteten, beroende på graden av stämpling i de tidigare stadierna.  

 En ung människa med negativ självbild som accepterat att hon är dålig eller annorlunda ser 

inte omgivningens reaktioner som ett rättesnöre eftersom hon inte har erfarenhet av att hon 

skulle kunna bli accepterad. Hon fortsätter därför att bete sig på ett sådant sätt att hon får be-

kräftelse på sin negativa självbild (Goldberg, 2005).  
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Avvikelsespiralen 

Det fjärde och sista stadiet liknas vid en spiral där individen beteende och omgivningen reak-

tioner bekräftar och förstärker den negativa självbilden vilket leder till att individen hamnar 

längre och längre ner i spiralen allt eftersom tiden går. Varje misslyckande är delvis skapat av 

tidigare motgångar och bidrar till nästa bakslag. Goldberg förklarar det som att stämplingsre-

aktioner ger upphov till en negativ självbild. Detta leder till sekundär avvikelse vilket i sin tur 

är ett misslyckande enligt kulturella definitioner och det föranleder mera stämpling osv. 

(Goldberg, 2005).  
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Resultat  
I den här delen presenteras mitt empiriska material, mina informanter och intervjuerna med  

dem. Resultatet har tematiserats utifrån mina frågeställningar för att göra resultatredovisning-

en så tydlig och lättöverskådlig som möjligt. Varje informants svar på respektive tema är pre-

senterat var för sig. 

 Med tanke på etiska överväganden har varje lärare som deltagit i studien fått ett fingerat 

namn. Lärarna kommer genomgående att benämnas med följande namn; Berit, Klara, Siv och 

Annica. 

 

Beskrivning av informanter och skolor  
Berit 

Berit är 50 år. Hon började studera till 1-7 lärare när hon var 40 år gammal och har nu arbetat 

som lärare i fem till sex. Förutom lärarexamen har hon läst 20 p montessoripedagogik. Berit 

arbetar på en fristående F-5 skola med sammanlagt ca 85 antal elever och där hon arbetat i ett 

år. 

 

Klara 

Klara är 32 år. Hon har arbetat som lärare i fem år. Hon har även arbetat inom förskolan. Hon 

har kompletterat sin lärarexamen med kurser i specialpedagogik. Klara arbetar på en kommu-

nal F-5 skola med sammanlagt 245 antal elever. Där har hon arbetat i snart tre år.  

 

Siv 

Siv är 49 år. Hon har arbetat som lärare i 25 år. Hon har ingen specialinriktning men är intres-

serad av matte och NO. Siv är lärare på en av kommunens största och äldsta grundskolor, en 

kommunal F-9 skola med sammanlagt ca 665 st elever. Där har hon arbetat i sammanlagt 13 

år.  

 

Annica 

Annica är 57 år och hon har varit lärare i 35 år. Hon har jobbat på tre olika skolor. De senaste 

15 har hon arbetat på sin nuvarande skola vilket är en kommunal F-5 skola med ca 200 elever.  
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Utagerande beteende  
Berits beskrivning av utagerande beteende 

Berit beskriver utagerande beteende som barn med svårigheter att hantera sina känslor och 

som istället för att sätta ord på känslorna går handgripligt fram. Dessa barn går inte att hejda 

utan det bara blixtrar till, de exploderar och de tar då till metoder som att bli arga, slåss, bråka, 

och kasta saker.  
De här barnen har svårt att uttrycka sig när det blir något som inte passar dem, något som de inte 
gillar. De kan inte använda sig av orden utan de går handgripligt fram. Det är väl det... 

 

Klaras beskrivning av utagerande beteende 

Klara inleder med att betona att det är viktigt att göra skillnad mellan utagerande barn och ett 

utagerande beteende. Hon menar att man inte kan generalisera utagerande barn eftersom alla 

utagerande barn är individer och därmed kan ha olika svårigheter. Däremot kan hon se vissa 

utmärkande drag. Dessa drag kan vara brist på koncentration, brist på impulskontroll, svårig-

heter med att prata sig ur diskussioner, svårigheter men verklighetsuppfattning, svårigheter 

med att se handling och konsekvens samt en benägenhet att misstolka situationer i sociala 

sammanhang. Barn med utagerande beteende kan också, enligt Klara, vara starkt emotionella 

och pendla mellan starka känslor av sorg, ilska och glädje samt ha svårt för beröring.  

 

Sivs beskrivning av utagerande beteende 

Siv berättar att för henne är utagerande beteende barn som det är svårt att komma i kontakt 

med. De blir arga, slänger saker, sparkar, nyps, klöser och slåss av olika anledningar. Siv upp-

lever att beteendet blir värre hos de här barnen allt eftersom kraven höjs i slutet av lågstadiet. 

Hon beskriver ett av de utagerande barn hon haft genom åren så här: 
Ja, han kunde väl känna sig trängd eller vad man ska säga, för att han inte kunde eller att han fick 
för sig att han inte fick hjälp eller... och han blev liksom låst. Och då så gick det inte att nå honom 
och då spelade det ingen roll om man var snäll mot honom och försökte prata vänligt eller om man 
var arg - ja, han blev låst på något vis. Och då var han jättejobbig. Det är han fortfarande vet jag. 

 

Annicas beskrivning av utagerande beteende 

Annica beskriver utagerande barn som barn med svårigheter att komma överens med andra, 

både vuxna och barn, och som ofta använder handgripligheter som att knuffas och slåss. Des-

sa barn, menar Annica, kan ha svårt för att sitta stilla och anpassa sig i ett klassrum och de 

kan ofta retas, provocera vuxna, ljuga, svara uppnosigt, avbryta och ha ljud för sig i klass-

rummet. Hon beskriver ett barn som haft i en tidigare klass så här: 
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Då kan vi ta en elev som började redan i sex-års och som var väldigt besvärlig på olika sätt och 
kunde inte delta i grupp, samlingar och så. Utan var väldigt störande hela tiden och bråkade myck-
et med barn runt omkring. Hände alltid saker, barnen blev slagna ute och så. Och sprang runt som 
ett torrt skinn. Och började skolan och fortsatte delvis i samma stil. /…/ Man kanske, man river 
ner böckerna för sina kompisar, man går förbi och sopar ner grejorna på golvet, eller trycker till 
dem i huvudet eller, ja, såna saker. 

 
Orsaker 
Berits syn på orsaker bakom ett utagerande beteende 

Berit tror dels att man kan förklara ett utagerande beteende med att barnet inte kan uttrycka 

sig verbalt för att orden helt enkelt inte räcker till. Hon gissar att barnen inte utvecklat förmå-

gan att först tänka och prata utan att de reagerar blixtsnabbt. Hon tror också att det handlar om 

temperament, om vem man är som person. Slutligen betonar hon starkt hemförhållandena på-

verkar ett utagerande beteende. Med det menar hon att barnet kanske inte får det stöd och den 

hjälp det behöver hemifrån för att lära sig ett beteende som underlättar hans eller hennes liv. 

Det kan vara så att föräldrarna inte har tid att prata med barnet eller att föräldrarna försvarar 

ett felaktigt beteende. I båda fallen medför detta, enligt Berit, att barnet blir vilset då det inte 

förstår vad som rätt och vad som är fel samt heller inte lär sig ett bra beteende. 
Men jag kände så här med den här eleven jag hade, att innan man ens visste riktigt vad som hade 
hänt då tar man alltid barnet i försvar, på en gång, utan att man ens har hunnit diskutera vad som 
var bakgrunden. Och där känner jag att möter man sitt barn på det viset, då är det accepterat, då 
behöver inte barnet ens försöka komma ifrån det här dåliga beteendet för på något sätt känns det 
som att det är helt okej att göra så. Så det tycker jag nog är en orsak också att man inte kan bryta 
det.  

 

Klaras syn på orsaker bakom ett utagerande beteende 

Klara kan se flera möjliga orsaker till varför ett barn utvecklar ett utagerande beteende. Dels 

tror hon att det kan handla om att barnen inte är grundtrygga; att de inte får eller har fått till-

räckligt med bekräftelse som små och att det utagerandet då blir ett sätt för dem att söka upp-

märksamhet – få bekräftelse för att jag är jag. En annan möjlig orsak som hon ser är att bar-

nen kan ha brist på att umgås i sociala sammanhang, att de helt enkelt inte är tillräckligt trä-

nade socialt. Vidare tror hon att det kan handla om en rent fysiologisk stress som många barn 

bär på. Med det menar hon att barnen inte hinner hantera eller reflektera över situationer utan 

att det bara brinner till. Slutligen tror Klara att det kan handla om att barnen lever upp till ne-

gativa förväntningar. 
Vuxna sätter gärna en stämpel på barnet, att det här är ett jobbigt barn och så blir det att de vuxna 
förväntar sig att det ska vara så här och då lever barnen upp till det. Så det blir liksom en självupp-
fyllande profetia eller vad man ska säga. Så det är ett stort problem tycker jag. 
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Sivs syn på orsaker bakom ett utagerande beteende 

Siv tror att det kan finnas många orsaker bakom ett utagerande beteende men pratar framför-

allt om två områden; biologi och uppfostran. Hon säger: "Det kan vara att de har någon dia-

gnos eller ibland kan det vara att... ja... missfostrade..." Förutom en medfödd skada tror Siv att 

det kan handla om att barnen har det för hårt hemma med inkonsekventa, ambivalenta föräld-

rar utan tid till att prata med barnen. Hon tror också att det kan handla om dagens stressade 

samhälle där det ställs stora krav på barnen att prestera. 
Här ute är det ganska mycket höginkomsttagare och mycket aktiviteter, stora krav på barnen, lite 
tid. Det ska vara på ett visst sätt liksom inför andra föräldrar och familjer. Min son går på det och 
det och min dotter gör de här grejorna och så ska man ha höga krav i skolan. Så det är klart, det 
blir en press på barnet...  

 

Annicas syn på orsaker bakom ett utagerande beteende  

Annica tror att det oftast är flera saker som ligger bakom ett utagerande beteende men precis 

som Siv tar hon upp två områden. Hon säger dels att ett utagerande barn kan ha eller har be-

hov av någon neuropsykiatrisk diagnos.  Hon tror också att det kan handla om jobbiga hem-

förhållanden såsom exempelvis missbruk i familjen, slagsmål, gräl eller gränslöshet. Just 

gränslöshet upplever personalen i skolan som ett stort problem berättar Annica.  
Att vuxna idag har det väldigt svårt för att sätta gränser för sina barn. Av massa olika skäl i och för 
sig. Det finns ju hundra skäl till det. Att man kommer till skolan och är liksom huvudperson och är 
van vid att göra som man vill och sen så kommer man hit och ska anpassa sig till en massa andra 
människor, ett socialt sammanhang. Det låter som om man skyller på hemmet...  

Annica vill alltså inte gärna skylla allt på hemmet, men hon tar ändå inte upp så många andra 

tänkbara förklaringar till ett barns utagerande. Hon fortsätter så här: 
Men, ja alltså om man tittar på barn runtomkring, man blir förvånad över att så många barn mår så, 
eller fungerar så bra. Som de ändå gör trots att man vet hur de har det hemma. Så är det tycker jag. 
Men det är inte alla barn som blir utagerande som har en jobbig hemsituation. Men de som är ut-
agerande, det klart att det finns de som är det som har det lugnt och fint hemma. Där föräldrarna 
gör allting och det ändå inte funkar. Det är klart att det finns det. Men det är väl inte så vanligt 
trots allt. 

Annica avslutar med att säga att hon tror att det handlar mycket om att barnet mår dåligt och 

har behov av uppmärksamhet.  
Det handlar mycket om uppmärksamhet, mår dåligt och har inte förmågan heller. Och en del vet ju 
faktiskt vad de gör för fel om de far runt, men de kan inte behärska sig. Så förmågan och ja.... Så 
att det finns ju aldrig någon enkel förklaring.  
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Bemötande  
Berits tankar om bemötande 

Det viktigaste tycker Berit är att man bygger upp en relation till barnet så att barnet förstår att 

läraren finns till för att hjälpa barnet. Berit menar att det är av stor vikt att man som lärare be-

rättar för barnet att man inte är någon fiende utan att man vill hjälpa så att barnet känner tillit 

och vågar berätta även om det gjort något dumt. Sedan betonar hon igen att man som vuxen 

aldrig får försvara ett felaktigt beteende. 

 

Klaras tankar om bemötande  

Klara menar att ett utagerande barn, precis som alla andra barn, måste mötas med respekt för 

den han eller hon är. Hon betonar återigen att det är individer vi talar om. Det är också av stor 

vikt, menar hon, att man bygger upp en relation. Att man som lärare bjuder på sig själv och 

bjuder in barnen. Klara framhåller även vikten av att jobba mycket med det positiva. Hon me-

nar att utagerande barn kan ha svårt för att visa sina positiva sidor och att det därför är av stor 

vikt att framhålla de positiva sidorna och vara noga med att berömma barnet när det gjort nå-

got bra.  

 

Sivs tankar om bemötande 

På frågan om vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av utagerande barn svarar Siv så 

här:  
Jag vill inte hålla på och vara arg på ungar hela tiden. Det är inte min grej... Man får försöka ha 
vissa regler och hålla på dem. Och sen så kanske känna att de här reglerna är viktiga och sen, de 
säger jag liksom inte nej till. Och andra kanske man kan ha beroende på och vissa grejer får man 
kanske strunta i. Men de här är viktiga för mig.  

Siv säger att det är viktigt att vara tydlig och konsekvent så att barnen litar på en som lärare. 

Men hon säger att hon får göra vissa avvägningar eftersom hon inte mår bra av att gå omkring 

och vara sur och ledsen. "Ja, men att man blir arg om det verkligen är fara på färde eller att... 

nu har det gått för långt." Hon säger också att det är viktigt att agera och tala lugnt med bar-

nen och att låta barnen, om de är i affekt, få lugna ner sig innan man pratar med dem. Siv be-

rättar att det är viktigt att känna av stämningen när man handskas med ett utagerande barn. 

Hon menar att beteendet kan bli sju resor värre om man säger något på fel sätt till ett utage-

rande barn. Siv säger också att det är möjligt att barnen påverkas negativt och blir ännu mer 

utagerande om hon som lärare sänder ut att hon är trött och ledsen exempelvis. Möjligtvis för 

att man då har sämre tålamod, menar hon.  
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Annicas tankar om bemötande  

Annica tänker så här kring bemötande med utagerande barn:  
Vuxna måste vara tydliga, väldigt tydliga. Särskilt med de här barnen som har det jobbigt. De står 
och faller med det. Att känna sig uppmärksammade, få kärlek, uppskattning och beröm så fort de 
har anledning till det. /…/ De behöver ju jättemycket uppmuntran, alltså kanske mer än andra barn 
så fort de gör någonting som är rätt. Men sen så behöver de också väldigt fasta tydliga regler och 
att man är konsekvent, jättekonsekvent. 

Annica säger att det är viktigt med nolltolerans när det gäller de utagerande barnen och att 

man försöker stoppa barnet så fort man ser att det börjar "trissa upp sig". Samtidigt, berättar 

hon gäller det att göra en viss avvägning. 
Man har ju samma regler men man kan ju inte kräva samma sak av ett barn som har en knarkande 
mamma hemma säger vi. Det blir ju automatiskt att man tar en viss hänsyn till de barnen. Fast man 
kan inte heller se mellan fingrarna när de gör dumheter så, då måste man ju vara på dem. Det är ju 
hela tiden en balansgång. Och som sagt, barn är olika och därför bemöter man dem på ett sätt oli-
ka. Det låter lite motsägelsefullt. Alltså man har ju samma regler men ändå behandlar man dem 
olika.  

 
Metoder i skolan 
Berits tankar om metoder 

Berit säger att hon inte använder sig av någon särskild metod med de utagerande barnen. Där-

emot, menar hon, är hon noga med att prata med barnen när det hänt något och tar itu med det 

som hänt. Om det tvärtom varit en bra vecka då ingenting har hänt menar hon att det är minst 

lika viktigt att prata med barnen om allt det som har varit bra under veckan - se ljusa sidor.  
Det är det att när det händer saker och ting då måste jag ta i tu med det och prata om det. När det 
inte händer saker när det har gått en vecka och allting har funkat jättebra, då är det minst lika vik-
tigt - eller det är viktigare att man pratar om allt det bra som har varit så att barnet förstår hur roligt 
man kan ha när, om man kan på något sätt. Mmmm.... Nej, jag har ingen särskild metod. Det är 
bara att man måste prata med dem. Så känner jag.   

 

Klaras tankar om metoder  

Klara berättar mer ingående om hur hon jobbar med utagerande barn. Dels berättar hon man 

på skolan har en likabehandlingsplan där man regelbundet jobbar med nolltolerans och emot 

kränkande behandling. Man pratar även mycket om barnkonventionen. Sen arbetar hon 

mycket med att lära gruppen att acceptera alla individers olikheter och egenskaper. 
Alla har sina egenheter. Jag har några barn som sitter på snurrstolar - kontorsstolar. För jag upp-
täckte att de kan inte jobba, de kan inte sitta rakt upp och ner på en vanlig stol med dyna och få 
någonting gjort. För de far upp och ner, under bordet och över bordet - lite överallt sådär. Och då 
upptäckte jag... "men jag provar att sätta de på en snurrstol så får de vrida kroppen lite när de job-
bar". Och det räckte, bara den lilla insatsen gjorde.... Och inledningsvis blev det ju lite sådär. "Ja-
men varför får de och den? " "Men den eleven behöver det, du behöver det här, du behöver gå un-
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dan när du gör det här." Alltså man får liksom lära barnen att acceptera varandras olikheter. Det är 
tror jag grunden, att alla elever måste känna sig accepterade i gruppen. 

På individnivå jobbar hon inledningsvis med att lära känna barnet för att veta var dess gränser 

går, inom vilka områden barnets svårigheter ligger och inte minst för att kartlägga barnets po-

sitiva sidor. Klara betonar vikten av att jobba mycket med barnets styrkor och positiva sidor 

för att barnet dels ska växa i gruppen och dels för att stärka barnets självförtroende och själv-

känsla.  
Då har vi en elev i klassen som har fiske som huvudintresse och det verkligen är - kan allt om just 
fiske. Då får man kolla upp runt omkring, vad finns det att ta in i skolan. Så då tog vi in sportfis-
karna och gjorde en sån där hel... ja det blev tema på en hel vecka där vi läste fiske och sjöar och 
så. Och sen kom det ut två personer från sportfiskarna och fiskade med oss. Varpå den eleven fick 
vara assistent och och gå runt och lära de andra och då växer ju den eleven i gruppen också.  "Och 
gud du är så duktig på det här och bra på det här och..." Så att jobba med styrkor försöker jag ock-
så göra mycket. 

För att underlätta för barnen som är i behov av särskilt stöd menar Klara att det är viktigt att 

lägga en ordentlig planering med tydliga ramar. Klara ser sina elever som individer med olika 

behov, svagheter och styrkor och därmed arbetar hon efter att individanpassa lektionerna. Hon 

berättar att en del barn behöver individuella scheman. Det kan handla om anpassade uppgif-

ter, extra genomgång av uppgift eller fler raster för de barn som har stort rörelsebehov. Klara 

berättar att de också jobbar väldigt mycket med konfliktlösning. 
Det jätteviktigt att man hjälper barnet att sätta ord på vad det är som har hänt för någonting. Alltså 
sätta ord på handlingen. För just det här med handling och konsekvens är ju jättesvårt för de här 
barnen ofta. Och just att säga det att: "Men nu gjorde du ju så här och då blev hon och han jätte-
upprörda. Varför blev det så?" Alltså man försöker gå tillbaka och sätter ord på alltihop, det är 
också jätteviktigt. 

Slutligen betonar Klara också betydelsen av gränsdragningar. Att det som lärare är väldigt 

viktigt att vara en tydligt, dominant ledare så att barnen lär sig var ens gränser går.   

 

Sivs tankar om metoder  

Siv säger att det är viktigt med rutiner för de utagerande barnen då det skapar trygghet. Vissa 

barn kan även behöva egna arbetsscheman, säger hon, så att det är extra tydligt för dem hur 

dagen ser ut. Hon tycker inte att det är bra med för mycket pekpinnar kring utagerande barn 

för att det då blir för hårt. Hon säger också att hennes utagerande barn får en del förmåner 

som andra barn inte får. Detta för att hålla uppe lugnet i klassen.  
Han kanske får stå där och rita på tavlan en stund innan jag säger gå och sätt dig. Utan man får lik-
som smyga iväg och göra så att han liksom blir avledd. Säger man till på fel sätt kan det bli sju re-
sor värre liksom. Man får känna av stämningen lite så att det inte blir ännu jobbigare för alla par-
ter. För de andra barnen, för mig och för det här barnet. 

Utöver det säger Siv att det är viktigt att förstärka det som är bra. 
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Annicas tankar om metoder  

Annica säger först att hon inte har någon särskild metod när hon jobbar med de utagerande 

barnen. Men efter att tänkt efter en stund säger hon att man ibland anpassar skolarbetet för ett 

utagerande barn. 
De som är utagerande, ibland, kanske till och med ofta så har de ju svårigheter på något sätt med 
sitt skolarbete och då kan man ju kanske anpassa det lite grann, på olika sätt för att locka dem. Vi 
har en elev som kanske kan läsa men som tycker att det är jobbigt med lite andra saker. Då kanske 
den eleven får läsa lite mer och göra lite mindre av det som är jobbigt. För att nr ett, prio ett, blir ju 
att barnet ska fungera i en klass. Gör man inte det kommer man inte lära sig någonting ändå sen. 
Så då kan man ju säga att man anpassar den elevens arbete i klassen för att den sociala biten ska 
fungera bättre.  

Hon berättar också att hon använt sig av olika belöningssystem.  
Att man får, man kanske har ett schema, ett protokoll och så får man en stjärna ett klistermärke för 
varje lektion som fungerat bra. Och sen kan det vara som störta problemet är flyttningar. Raster 
och man ska gå från och till. Så har man med raster också, både rast och lektion. Alltså hela dagen 
kan vara indelade i korta stunder. Alltså inte bara att du får en stjärna idag för idag har du varit 
duktig för oftast de här barnen, de kan inte vara duktiga en hel dag. Man är glad om de sköter sig 
fint en kvart kanske i början. Och så har man olika såna system. Och så går det hem till föräldrar. 

Annica har inte använt sig av belöningssystem särskilt ofta då det finns vissa svårigheter med 

sådana system. Hon berättar att det dels är svårt att följa upp och att det också kräver delak-

tighet av föräldrar, något som inte alltid är så lätt att få till. Slutligen berättar Annica om hur 

hon gör vid konflikter med barnen. Hon säger dels att man kan behöva hålla om ett barn när 

det är utagerande tills det lugnar ner sig och att det sedan efter en konflikt måste prata om det 

som hände. 
Om man har en konflikt så vill man ju inte skiljas ifrån dem, om de går ut på rast eller hem eller 
så, utan att man rett ut det hela och pratat om det. Så att jag gör ofta så att om det varit något under 
lektionstid så får de vara kvar. Då får man sitta och fundera över sitt beteende en stund själv kan-
ske eller också tillsammans med mig så pratar man igenom vad det var som hände. Att man vänjer 
sig vid att inte bara leva ut och sen sticka iväg och så får man lite skäll snabbt och så är det ur 
världen. För det är det där, att stå ut med. Ungefär som på en gås. Men om man känner att oj, det 
blev ganska jobbigt. Nu måste man sitta och prata med fröken här så kanske man tänker sig om 
man för lite grann innan man gör så nästa gång. 

 
Samverkan 
Berits syn på samverkan 

Berit anser att det är viktigt att samarbeta och komma överens med föräldrar. Att det är viktigt 

att man bygger upp en relation och får en bra kontakt med föräldrarna så att barnet känner att 

de närmaste vuxna runt omkring vill hjälpa. Helst föredrar hon personlig kontakt – att man 

ringer eller träffas så fort det hänt något. På så sätt, menar hon, får föräldrarna också tilltro till 

en som lärare.  
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Det tror jag är det allra bästa, personlig kontakt och sen att man inte väntar tills det blir jättestora 
saker utan har man gått och sagt fula ord eller vad som helst, jag tycker det är... ja man kan ju inte 
ringa varje dag, det kan man inte för då blir det tjatigt. Men jag menar det behöver inte vara jätte-
saker men även det som inte är accepterat eller bra beteende- på en gång. För annars växer det och 
blir större och större.  

Med en del föräldrar har hon avtalade tider då de möts eller ringer varje vecka och pratar 

kring deras barn. Berit berättar att det i kontakten med föräldrarna är väldigt viktigt att tänka 

på att aldrig skuldbelägga eller anklaga barnet. 
Och sen just det att när man pratar med föräldrarna och samma sak med barnen att man ska inte 
skuldbelägga barnet, vad de än har gjort det var ditt fel och så du gjorde fel, för då blir föräldrarna 
lätt taggarna ut. Utan, inte skuldbelägga, utan man pratar om det. Man försöker att se ljusa sidor, 
hur man ska gå vidare och vad var det som orsakade det. Finns det andra vägar så.. aldrig anklaga 
barnet. Det tror jag. Vargmamma - mina barn! Ja... 

Berit tycker att det inte alltid är så lätt att samarbeta med föräldrar. Hon berättar att hon och 

en del föräldrar haft olika uppfattningar om hur man bör bemöta deras barn. 
Men den här eleven som jag har som ett exempel, där funkade det inte alls. Den där familjen de 
hade en mycket speciell inställning. Han kunde springa ut med sådana där järnrör efter andra barn. 
Han skulle slå dem. Vad gör du då när du hamnar i den situationen?  Du måste ju på något sätt för-
söka hindra den här pojken. Du är ju tvungen att ta tag i honom annars hade han ju gått och slagit 
de här ungarna. Ibland kunde han kasta saker och sparka sönder så listerna på väggarna och möb-
ler gick sönder och sånt där. Man kan inte göra annat än att ta i honom. Och det gick ju bra. Jag 
höll i honom, han var ju jättearg men sen efter ett tag så lugnande han ju sig. Men det enda de för-
äldrarna sa var:  “Nu har du tagit i honom igen. Du vet att han tål inte det. Man får inte ta i honom, 
när han är arg så får man inte röra honom.”  “Och vad hade hänt om jag inte hade gjort det då?”  
“Ja, men han tål inte det!” Så då känner man att det är ingen ide att prata. Jag kan inte förklara det 
för dem kände jag. Vad ska jag göra om det blir en sån här akutsituation? 

Hon berättar också att hon ibland haft svårt att komma överens om hur kontakten med en del 

föräldrar ska se ut. 
Jag ringde ju till dem så fort det hade hänt något. Sen bestämde vi om det var en onsdag eller tors-
dag jag skulle alltid ringa dem. För en gång hände det någonting igen och då var det fredag då 
ringde jag då sa den här mamman: “ Du ska aldrig ringa till mig på en fredag för det är en sån dag, 
så då vill jag inte höra sånt där.” “Nehe, okej då. Då ringer jag på torsdagen istället.” Jag fortsatte 
att göra det och det pågick under två års tid men det var inte riktigt så där… det känns inte så bra 
när man känner att föräldrarna lite… kalla handen. 

Berit är osäker på om det finns någon kurator på skolan eller inte, däremot nämner hon att 

man vid behov kopplar in mobila teamet. 
Nej, jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Det här mobila teamet... det är väl kanske någon 
slags kurator. Men det är ju om det uppstår någonting, då ringer man ju och så... 

Men sen blir hon osäker på vad som är vad. 
Du, nej det var inte mobila teamet med den här killen som jag hade i min gamla skola utan det var 
de här damerna som… de kom dit två gånger från social,.. heter det social…? vad heter det? soci-
altjänsten. De var där två gånger och då satt ju familjen med också. Men mobila teamet... om det 
var en del av mobila teamet… tänk att det här var så längesen nu. Det är inte bara två år sedan men 
sen fick de… genom mobila teamet kom det en underbart trevlig kvinna som träffade den här kil-
len varje vecka. Så var det, tänk att det hade jag glömt bort.  
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Klaras syn på samverkan 

Klara tycker att det är otroligt viktigt med en bra föräldrakontakt. Det allra bästa, menar hon, 

är om man kan få till en regelbunden föräldrakontakt. Men även här menar hon att det är vik-

tigt att anpassa kontakten efter varje familjs önskemål och behov.  
Och så var det en incident och så skulle man ringa hem, varpå föräldrarna liksom blir så där: "Vi 
orkar inte ta mer nu. De ringer hem från fritids och de ringer hem från skolan och vi orkar inte." 
Då tog jag ett möte med föräldrarna där vi satte upp riktlinjer för vår kontakt. Hur ska vi göra nu? 
Och där de berättade då föräldrarna: "Jamen, vi drar oss för att komma till skolan för att vi vet att 
när vi hämtar på fritids så har alltid fritidspersonalen något att berätta, något dåligt att berätta." Så 
då pratade vi och vände på det där. De sa att de litar på att jag jobbar effektivt med deras barn i 
skolan. Och då litar de på det vilket innebär att då behöver inte jag ringa hem för varje incident så-
vida det inte hänt något väldigt speciellt. Likväl som jag då ska ringa hem när det varit en bra dag. 

För en del familjer kan det bästa vara att skriva en loggbok som går fram och tillbaka mellan 

hemmet och skolan där både positiva och negativa saker tas upp, och för en del familjer kan 

det fungera bäst att man har tät telefonkontakt kring barnet. Klara berättar att hon inte haft 

några svårigheter med att samarbeta med föräldrar. Skälet till det tror hon är att hon är flexi-

bel och öppen för att individanpassa. Hon menar att föräldrar ofta är öppna och positiva så 

länge man själv är flexibel. Hon berättar också att hon anser att man måste vara väldigt försik-

tigt när man försöker lyfta ett problem med föräldrarna. Att det gäller att inte klampa på när 

man berättar något om deras barn som är det finaste föräldrarna har. Ibland tar det tid innan 

föräldrarna ser barnets behov av stöd. 
Vi har haft en bra relation, vi har haft en positiv relation, men vi har inte kunnat prata så öppet om 
deras barns svårigheter därför att de inte riktigt har velat se det men då har jag låtit det vara. Jag 
jobbar med eleven, så som jag vet att det passar just en eleven. Och sen behöver föräldrarna inte 
vara med på det tåget om de känner att de liksom, om de sätter taggarna utåt så. Utan huvudsaken 
är att vi har en bra kontakt och jag ringer om det händer något. Och sen när det gått en tid och jag 
har implementerat de här begreppen: koncentrationssvårigheter, impuls…jag har försökt liksom, ja 
längst åren då försökt jobba med de här begreppen så att föräldrarna kommer in i det och kanske 
går på någon föreläsning, eller hör någonting eller kanske läser någonting som de känner att - oj, 
men det är ju det här de pratar om. Det här är ju vårt barn. Så att det är så jag har försökt jobba då 
och idag är vi där. Idag är föräldrarna med och de ser på ett helt annat sätt, men det tog tid. Men vi 
hade hela tiden en positiv relation och vi har skrivit åtgärdsprogram, men de såg inte det jag såg. 
Idag ser de mer faktisk. 

I skolan samarbetar Klara mycket med kollegorna i det närmaste arbetslaget. De träffas och 

har planering fyra eftermiddagar i veckan och kan då lyfta det som är svårt, dela erfarenheter 

och handleda varandra. De kan också hjälpa varandra över klassgränserna om det är någon 

elev som behöver byta miljö ett tag.  
Vi har en elev som har haft svårt för att sitta stilla och koncentrera som rent kunskapsmässigt lig-
ger långt ifrån alla andra, alltså rent intelligensmässigt flera år före alla andra men har jättesvårt 
för att sitta stilla och har jättesvårt med att jobba med vissa uppgifter. Men då har vi gjort ett spe-
cialschema med föräldrarna där vår vaktmästare bland annat ställer upp och hoppar in. Och då in-
nebär det alltså att han kommer och hämtar eleven och så tar vaktmästaren med eleven ut på olika 
uppdrag där man får känna att man växer och gör någonting bra så där. Han får vara med och 
hänga upp lite hyllor och får åka med till sopsorteringen och sådär.  
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De har också en specialpedagog som kan hoppa in i klassen som en resurs vid behov. Det 

finns ingen kurator anknuten till skolan vilket Klara tycker är synd. Vid behov kan istället 

barnen uppsöka skolpsykologen. Men hon har egentligen inga öppna tider för elever. Klara 

nämner slutligen att familjegruppen samt mobila teamet som båda lyder under socialtjänsten 

kan kopplas in i de fall man ser att barnen har behov av ytterligare stöd. Klara har kopplat in 

familjegruppen som jobbar med projektet Skilda världar i exempelvis ett fall då ett barn måd-

de väldigt dåligt över en skilsmässa. Mobila teamet är involverade i några barn på skolan som 

behöver särskilt stöd. De kommer då ut till skolan och träffar barnen, går iväg och pratar och 

reflekterar över sådant som barnen behöver jobba med.  

 
Sivs syn på samverkan 

På frågan om samverkan med föräldrar säger Siv att "det är väl bra att försöka få till en bra 

kontakt". Hon berättar att hon försöker träffa pappan till den utagerande pojke hon har i sin 

klass nu åtminstone en gång i vecka. Hon har även tät mejlkontakt med mamman. Siv säger 

att hon försöker skriva, förutom om det som varit problem, även när det gått bra eftersom hon 

tycker att det är viktigt. Siv säger att det kan både gå bra och mindre bra att samverka med 

föräldrar. En del föräldrar, menar hon, är lättsamarbetade och är med på de idéer läraren har 

medan andra är svårare.  
En del föräldrar - jag menar jag förstår föräldrarna också att det kan vara svårt att acceptera att mitt 
barn kanske inte är, om de nu har någon diagnos, det är inte som alla andra. Fast det säger perso-
nalen i skolan … men samtidigt har vi så stor erfarenhet av barn, vi har ju haft så mycket ungar 
som vi har liksom sett under årens lopp och ser att den här är inte riktigt som, spelar in i matchen 
liksom. Medan föräldrar, då har man kanske tre barn själv och så några bekantas barn och någon 
släkting. Man har inte så stor erfarenhet så att jag förstår föräldrar också. Det tar ett tag innan man 
liksom accepterar att, ja men vi kanske ska göra någon undersökning, någon utredning eller... Jag 
förstår det. Det tar ett tag att få dem att inse att det är liksom inte normalt beteende. Då jobbar man 
med de här i tre år och kanske stångas med föräldrarna innan de inser i slutet på trean eller fyran, 
men okej då vi kanske ska göra någon utredning.  

Hon berättar om en familj som det var svårt att samarbeta med och säger så här: 
Det var vårt fel då att det hade blivit så som det blev. Alltid. Eller andra barns eller... Det var inte 
bara i skolan de här grejorna hände utan det var ju även på fritiden och kalas och sådant där. Och 
då var det andras... istället för att försöka se problemet och hjälpa ungen så var det... ja...  

Siv berättar att man samarbetar en del med varandra inom arbetslaget men hon säger att det 

annars är dåligt med samarbete kring de utagerande barnen. Hon är ganska missnöjd över att 

skolan inte har mer resurser till hjälp och stöd för lärare. Den senaste månaden har hennes ar-

betslag fått handledning på grund av att det varit extra tungt kring ett barn. Detta, menar hon, 

är annars väldigt ovanligt. Siv berättar att det finns en kurator på skolan, men att detta är en 

liten tjänst då flera skolor delar på samma kurator. Kuratorn arbetar dessutom endast med de 
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högre klasserna. Slutligen säger hon att hon inte direkt samverkar med andra samhällsinstan-

ser kring de utagerande barnen.  

 

Annicas syn på samverkan 

Annica säger att hon mest har goda erfarenheter av att samverka med föräldrar men att det 

kan variera beroende på vilka föräldrar man har att göra med. Om föräldrarna själva har pro-

blem och svårigheter av olika slag, som exempelvis språksvårigheter eller missbruk, blir det 

svårare. Annica brukar samverka med föräldrar på olika sätt. Hon berättar att hon dels brukar 

ha telefonkontakt med föräldrar, dels bestämma möten med föräldrar och så dels be föräldrar 

att hämta sina barn oftare för att då få till ett samtal. Hon tycker att det kan vara ganska svårt 

att få föräldrar att ta sig tid att komma till skolan.  
I fall det är sådana barn så antingen ber man dem att komma hit lite oftare och hämta sina barn. 
Idag så hämtar tyvärr inte föräldrarna sina barn särskilt ofta. Det tycker vi är synd på skolan, för 
man missar mycket kontakt.  

Hon berättar att man ibland får gå ganska försiktigt fram när man pratar med föräldrar.  Att 

man får ta lite i taget, låta det mogna hos föräldrarna och vänta ut dem. Hon säger att föräld-

rarna måste få förtroende för personalen i skolan innan de vågar släppa in. Annica upplever 

att de samarbetar en hel del på skolan kring de utagerande barnen. Dels, berättar hon, pratar 

de väldigt mycket med varandra i arbetslaget. Sen kan de också använda skolsköterskan och 

rektorn som bollplank om det är något de behöver diskutera och prata om. Hon berättar att 

hon samarbetet med socialtjänsten vid ett flertal tillfällen. Hon har både varit med om att göra 

en anmälan och har blivit kontaktad av socialtjänsten när en anmälan gjorts av någon annan.  

 

Framtiden  
Berits tankar om framtiden för barn med utagerande beteende 

Berit säger att det är nödvändigt för de utagerande barnen att de får stöd, hjälp och tid för att 

komma ur sina problem. Hon menar att de barn som inte får stöd och hjälp "kommer att ham-

na i tråkigheter" medan att en stor del av de barn som får detta under uppväxten kommer att 

klara sig bra senare i livet. 
Man kan hjälpa dem att hitta andra vägar och att inse att beteendet inte gynnar dem. Om man kan 
ändra sitt beteende så blir ens eget liv mycket bättre. Och det är bara att träna med de här barnen 
som jag har haft.  

Hon är dock inte säker på om man kan hjälpa alla barn med utagerande beteende. 
Sen finns det givetvis barn som har olika diagnoser och sånt här. För har du, är det sådana fel att 
man inte har spärrar och så där, det har jag inte erfarenheter av. 
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Klaras tankar om framtiden för barn med utagerande beteende 

Klara ser ljust på framtiden för barn med utagerande beteende men menar att det är nödvän-

digt att barnen får rätt stöd för att klara sig. Hon säger att det är det väldigt viktigt att skolan 

ger barnen verktyg och medel för att klara sig längre fram i livet eftersom det finns en risk för 

att barn med utagerande beteende kan få svårigheter längre fram i livet med bland annat kri-

minalitet. 
Men det är väl de här som slinker emellan. Att de hamnar i en klass där det inte finns det här in-
tresset att jobba med specialpedagogik till exempel. Och då tänker jag att de barnen kommer ju att 
fortsätta leva i... det här med den negativa spiralen, att folk har negativa förväntningar på dem. 
"Det här är skolans stökbarn." Och där finns det stora risker. Att gå vidare då, och man tänker hela 
spannet, att börja snatta, det blir... alltså just kriminalitet är en stor risk om man inte fångar upp 
dem ordentligt. Beroende på vad de har för stöd hemifrån också såklart.  

Klara tänker att om man i skolan försöker fånga barnen med utagerande beteende, skapar en 

relation, ger dem trygghet och jobbar engagerat och intensivt med dem kan de klara sig väl-

digt bra i livet. Hon är också övertygad om att ett utagerande beteende går att stoppa och att 

ett barn kan lära om. Hon har sett flera bevis på det - både barn med lättare beteendeproblem 

till barn med grava svårigheter.  
Jag säger det, jag ser levande bevis på att det finns alla möjligheter i världen att stoppa de här be-
teendena. Och sen om alla svarar på de här metoderna eller om vissa behöver andra bitar, det är ju 
individuellt men mycket går att jobba med. /…/ Men du måste vara engagerad för att jobba med de 
här barnen. Du kan liksom inte bara tycka att det är jobbigt, då blir det inte bra för någon. /…/ Sen 
tror jag att de kommer att behöva särskilt stöd hela skolgången, många barn. Men jobbar man ef-
fektivt, så det är ju tydligt att det kan bli bättre.  

 

Sivs tankar om framtiden för barn med utagerande beteende 

På frågan om framtiden för barn med utagerande beteende säger Siv att det krävs väldigt 

mycket träning för att förbättra ett beteende. Hon säger att det kanske går att mildra ett bete-

ende men hon är tveksam till om det går att träna bort helt. Hon poängterar också att skolan 

inte kan göra allt.    

 

Annicas tankar om framtiden för barn med utagerande beteende 

Annica säger att en del barn med utagerande beteende har ganska dålig prognos medan det 

antagligen kommer att gå bättre för andra. 
Ja, en del kommer det säkert att gå jättebra för. Särskilt de som har föräldrar som orkar och som 
har möjlighet att ta hand om dem. Men det är klart att de som är utagerande och som inte har sär-
skilt mycket stöd hemma där är man ju, där tvivlar man ju jättemycket.  

Hon tror absolut att det går att stoppa ett utagerande beteende. Dels genom mycket vuxenstöd, 

envishet och tydliga gränser. Sen tror hon också att en del barn helt enkelt mognar och lugnar 

ner sig och lämnar sitt utagerande beteende bakom sig.  
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Ja... det tror jag. Beroende på vad det är som gör att de har ilska och beroende på vilket orsak det 
är. Så det är klart att det går. Jag menar absolut det ser man ju bara i skolan, i klassen. Jag menar 
kan man få ett barn att vända under lågstadiet till det bättre, så det är klart att det går att vända det. 
Eller förmildra det iallafall.  

Hon ser dock att det finns risker för barn med utagerande beteende. 
Ja, det är ju om man inte kan stoppa det, att de fortsätter med det sen och att de hamnar i fel säll-
skap och så när de blir äldre. Jag menar, det är ju bara att titta på… i tidningarna. Jag menar kom-
binerat med allt som de blir bombade med; filmer och dataspel och... Jag menar hur man kan slå 
folk och de överlever ändå utan hjärnskador och allt tror man. 

Hon avslutar med en liten tanke för framtiden. 
Det är ju bättre att satsa på dem nu när de är små istället för att de kostar flera miljoner om året sen 
när de blir stora. Jag menar, det vet ju alla. Det är bara det att det är inte så politiskt hållbart. Jag 
menar, alla måste ju fatta det tycker jag.  
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Analys 
I denna del av studien tolkas och analyseras resultatet från intervjuerna med hjälp av stämp-

lingsteorin. Jag har använt mig av samma rubriker som jag gjort under både litteraturgenom-

gången och resultatredovisningen. Detta för att det ska bli enkelt för läsaren att få en över-

blick och själv kunna gå tillbaks och jämföra det med tidigare kapitel. 
 Kärnpunkten i stämplingsteorin är, som jag beskrivit tidigare, att de flesta barn lär sig att 

de är bra men att det de håller på med i ögonblicket inte är bra. Medan andra, efter tillräckligt 

många olämpliga reaktioner, får budskapet att det inte bara är det de för ögonblicket gör det är 

fel på utan att det är fel på dem som människor. Trots att ett barns självbild inte är särskilt 

väletablerad kan det bryta mot välkända regler för att provocera fram negativa reaktioner. 

Därmed blir barnets negativa självbild bekräftad och hon får bevis på något som hon redan 

vet; att hon är en dålig människa. 

 Varför jag använder mig av denna teori är för att jag är intresserad av just hur lärarna be-

nämner barnen och hur de ser på utagerande beteende; ser de barnen som stökiga, beräknande 

bråkstakar eller som barn med svårigheter?  

 

Syn på utagerande beteende 
Det finns vissa gemensamma drag i hur de fyra lärarna beskriver utagerande beteende och 

flertalet av lärarna är överens om att det handlar om att barnen av olika skäl tar till handgrip-

ligheter, som att sparka, slåss och kasta saker. Två av lärarna benämner utagerande beteende 

som svårigheter av olika slag. De svårigheter som tas upp är brist på koncentration, brist på 

impulskontroll, svårigheter för beröring, svårigheter med att prata sig ur diskussioner, svårig-

heter men verklighetsuppfattning, svårigheter med att se handling och konsekvens samt en 

benägenhet att misstolka situationer i sociala sammanhang. Utagerande beskrivs även som 

svårigheter med att hantera känslor vilket betyder att en del barn kan vara starkt emotionella 

och pendla mellan starka känslor av sorg, ilska och glädje medan en del barn exploderar när 

de blir arga. Dessa båda lärare visar genom sina beskrivningar mycket förståelse för de utage-

rande barnen och dess problematik. De uttrycker även glädje över sina arbeten och anser att 

de utagerande barnen ger dem något tillbaka. Båda anser att ett utagerande beteende, genom 

mycket stöd och hjälp till barnet, går att träna bort. En lärare påtalar att det ligger mycket på 

skolans ansvar att se till att de barn som går där utvecklas och mår bra. 

 De två andra lärarna använder ord som ”jobbig”, ”störande” och ”besvärlig” när de beskri-

ver barn med utagerande beteende. Ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv tillskriver lärarna 



  50 

genom deras benämningar barnen egenskaper som jobbiga, störande etc. Dessa ordval pekar 

på att det inte är beteendet utan barnen som är jobbiga och störande (Goldberg, 2005). En lä-

rare använder även ordet ”missfostrade” när hon pratar om orsaker bakom ett utagerande be-

teende. Detta uttryck för in tankarna på missfoster. Trots det tolkar jag det som om hon me-

nade ouppfostrade, ett ord som inte är desto mindre stämplande. Dessa båda lärare förmedlade 

under intervjuerna att det är ganska tungt och frustrerande att arbeta med utagerande barn. De 

var heller inte lika övertygade om att det går att träna bort ett utagerande beteende. En lärare 

säger att det kanske går att förmildra men påtalar att skolan inte kan göra allt. En annan börjar 

med att säga att det absolut går att stoppa beteendet genom mycket vuxenstöd, envishet och 

tydliga gränser. Men sen ändrar hon sig till att det iallafall går att förmildra.  

 Samtliga lärare talar om pojkar när de beskriver barn med utagerande beteende och alla är 

överens om att det innebär en stor risk för utagerande barn att gå igenom skoltiden utan stöd.  

 Två av lärarna lyfter omedvetet fram två motsägelsefulla perspektiv när de talar om utage-

rande beteende. Den ena är först inne på att utagerande barn inte alltid har förmågan att kunna 

behärska sig trots att barnen vet att de gör fel. Men sen, när hon pratar om konflikthantering, 

säger hon ” om man känner att oj, det blev ganska jobbigt. Nu måste man sitta och prata med 

fröken här, så kanske man tänker sig om man för lite grann innan man gör så nästa gång. Någ-

ra utav den andra lärarens uttalanden vittnar om samma obeslutsamhet. När hon talar om be-

mötande och metoder säger hon att man kan hjälpa barnen “hitta andra vägar och att inse att 

beteendet inte gynnar dem” och att man kan prata “om allt det bra som varit så att barnet för-

står hur roligt man kan ha”. Här utgår hon ifrån att ett barn med hjälp av motivation kan välja 

att inte vara utagerande. Samtidigt säger denna lärare att utagerande barn inte går att hejda 

utan att de bara exploderar. Dessa båda lärares uttalanden representerar två skilda perspektiv: 

 

1) Att utagerande beteende är ett uttryck för att barnet saknar vissa färdigheter, ex ils-

kekontroll, och på grund av det inte kan styra sitt beteende. Utagerandet är då alltså 

inte avsiktligt utan ett resultat av barnets svårighet. En förklaring på beteendet som 

inte lägger skuldbelägger barnet. 

 

2) Att ett utagerande beteende är avsiktligt eftersom barnet genom motivation ex. kon-

sekvenser, kan ändra sitt beteende. Det innebär att barnet medvetet provocerar, brå-

kar, förstör etc. Anhängare till detta perspektiv kan riskera att tillskriva barnen 

egenskaper som exempelvis bråkiga, stökiga, provocerande och sätter med andra 

ord en stämpel på barnet. 
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Orsaker 
Lärarna nämner ett flertal möjliga orsaker bakom utagerande beteende. Två lärare säger att 

det kan handla om en neuropsykiatrisk diagnos. Antingen en redan bekräftad eller en miss-

tänkt diagnos. Det påtalas även att det kan ligga utvecklingsrelaterade orsaker bakom ett ut-

agerande beteende. En lärare säger att det kan handla om att barnet inte fått tillräcklig social 

träning och medan en annan är inne på att barnet kanske inte har ett tillräckligt nyanserat 

språk för att kunna uttrycka sina känslor. Två av lärarna talar om temperament och fysiolo-

gisk stress. Båda menar att detta kan göra att barnen reagerar blixtsnabbt och exploderar innan 

de hinner reflektera och välja en mer passade reaktion. Något annat som nämns är att omgiv-

ningens bemötande och reaktioner på barnet kan orsaka ett utagerande beteende då barnet le-

ver upp till negativa förväntningar.  

 Gemensamt för alla fyra lärare är att de ser bristande hemförhållanden som en orsak bak-

om ett utagerande beteende. Det som nämns och som relaterar till hemmet är saker som en 

otrygg anknytning, otydlig, inkonsekvent och gränslös uppfostran, stress och höga krav på 

barnen, brist på stöd hemifrån, föräldrar som försvarar ett felaktigt beteende samt slagsmål, 

gräl och missbruk i familjen. Det som skiljer de olika lärarna åt är hur mycket de uppehåller 

sig vid just föräldrar under intervjuerna. Tre av lärarna återkommer flera gånger under inter-

vjuerna till hur föräldrar på olika sätt skapar, underbygger eller förstärker ett utagerande bete-

ende. En av lärarna säger att ”det låter som om man skyller på hemmet”. Hennes ståndpunkt 

är trots det att de flesta barn med utagerande beteende har stökiga hemförhållanden. Hon sä-

ger att det är klart att det finns utagerande barn som har det lugnt och fint hemma med föräld-

rar som gör allt för dem. Men hon menar att det trots allt är ovanligt.   

  

Bemötande  
Lärarna har en del svårigheter med att skilja frågorna om bemötande och metoder åt. Några 

säger samma sak på båda delarna medan andra har massor att säga om bemötande men anser 

att de inte har någon metod när de jobbade med barnen. Samtliga lärare är överens om att det 

är viktigt att jobba mycket med det positiva genom att exempelvis uppmärksamma och lyfta 

fram barnets positiva egenskaper och ge barnet uppmuntran, beröm, kärlek och uppskattning. 

Två av lärarna tar upp att det är viktigt att bygga upp en relation till barnet för att få barnet att 

känna tillit. En lärare lyfter även här fram vikten av att inte försvara ett felaktigt beteende.  

 Tre lärare påtalar att det är viktigt att vara tydlig och konsekvent med utagerande barn. När 

en av dem pratar om regler säger hon ”man får försöka ha vissa regler och hålla på dem. Och 
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sen så kanske känna att de här reglerna är viktiga och sen, de säger jag liksom inte nej till. 

Och andra kanske man kan ha beroende på och vissa grejor får man kanske strunta i”. Anled-

ningen till denna avvägning är för att hon inte vill ”vara arg på ungar hela tiden”. En annan 

lärare påtalar själv att det kan låta lite motsägelsefullt när hon säger att det är viktigt med noll-

tolerans, konsekvens och fasta, tydliga regler i bemötandet av utagerande barn och samtidigt 

säger att ”man kan ju inte kräva samma sak av ett barn som har en knarkande mamma hem-

ma. Det blir ju automatiskt att man tar en viss hänsyn till de barnen. Fast man kan inte heller 

se mellan fingrarna när de gör dumheter…”  

 Endast en lärare anser att ett utagerande barn, liksom alla barn, måste bemötas med respekt 

för den han eller hon är. Samma lärare betonar att barn är individer som inte kan generaliseras 

och att man därav måste lära känna varje barn för att kunna bemöta det på ett bra sätt. Hon 

lägger tyngd på att lära klassen att acceptera olikheter. Slutligen betonar hon att hon skiljer på 

utagerande barn och utagerande beteende. Ur ett stämplingsteoretiskt synsätt säger hon med 

andra ord att barnet är bra men att dess beteende för ögonblicket är mindre bra (Goldberg, 

2005). Denna lärare lyfter själv fram tankar om stämpling vid ett flertal tillfällen och menar 

att vuxna gärna stämplar barn som ”jobbiga” eller ”skolans stökbarn” och att det blir som en 

negativ spiral då barnen lever upp till de vuxnas förväntningar. Denna lärare har, förut lärar-

examen, utbildning i specialpedagogik vilket jag anser tydligt märks i hennes uttalanden. Hon 

visar genom hela intervjun på stor kunskap och stort engagemang och kärlek för de utageran-

de barn hon kommit i kontakt med. Hennes ordval är mycket mindre stämplande än de andra 

lärarnas, både när hon talar om barnen och om deras föräldrar. 

 

Metoder  
Två av lärarna säger först att de inte har någon särskild metod kring de utagerande barn, men 

alla lyfter trots det upp saker som de jobbar med även om de inte ser det som någon särskild 

metod. Samtliga lärare lyfter återigen upp vikten av att förstärka det som är positivt. Två lära-

re använder sig av individuella arbetsscheman och en lärare pratar om anpassade uppgifter för 

de utagerande barnen. Denna anpassning syftar till att locka de utagerande barnen och för att 

den sociala biten ska fungera bättre. Samma lärare har även använt sig av olika belöningssy-

stem men gör inte det särskilt ofta då det kräver delaktighet från föräldrar. En lärare anser att 

rutiner är viktigt för de utagerande barnen. Samma lärare säger också att de utagerande barn 

hon har får en del förmåner och att hon väntar längre innan hon säger till dem. Hon anser att 

beteendet kan bli ”sju resor värre” om hon säger till och därför tillåter hon mer för att bibehål-

la lugnet i klassrummet.  
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 Samtliga lärare påtalar vikten av att jobba med konflikthantering och att aldrig släppa bar-

nen efter en konflikt utan att prata igenom det som hänt. Två lärare anser att det ibland kan 

vara nödvändigt att hålla om ett barn under en konflikt. 

 Läraren med specialpedagogikutbildning sticker ut genom att ha mycket att säga om meto-

der och det var tydligt att hon har mycket kunskap om utagerande barn. Denna lärare berättar 

att hon arbetar både på gruppnivå och individnivå kring de utagerande barnen. På gruppnivå 

arbetar hon med nolltolerans mot kränkande behandling och att lära barnen att acceptera olik-

heter. På individnivå arbetar hon med relationen till den utagerande eleven, och med att lära 

känna och lyfta fram barnets styrkor och positiva sidor för att öka barnets självkänsla och 

självförtroende. Slutligen arbetar hon också med tydliga ramar, konflikthantering och anpas-

sade uppgifter och scheman. 

  

Samverkan  
Samtliga lärare anser att det är viktigt med en bra samverkan med föräldrar. En av dem verkar 

dock något osäker när hon säger att ”det är väl bra att försöka få till en bra kontakt”. Lärarna 

anser att personlig kontakt i de flesta fall är att föredra. Två lärare anser dock inte att det inte 

är enkelt att samverka med föräldrar. De menar att vissa föräldrar skyller ifrån sig och inte vill 

se sina barns svårigheter och att en del heller inte är öppna för samverkan. En av dem säger 

att det i bemötandet med föräldrar är viktigt att tänka på att inte anklaga eller skuldbelägga 

barnet eftersom föräldrarna då lätt får taggarna ut. Det framgår tydligt att detta är för föräld-

rarnas skull och inte i första hand för barnets. Samma lärare har gett upp hoppet om att få till 

samverkan med en del föräldrar. Hon har upplevt att föräldrar haft ”en mycket speciell in-

ställning” och att det då inte är någon mening med att prata eftersom hon ändå inte har kunnat 

förklara för dem. Denna lärare anser också att ibland är svårt att komma överens om former 

för samverkan med föräldrar.  

 De två andra lärarna anser inte att det är så svårt att få till ett gott samarbete med föräldrar 

så länge man går försiktigt fram. De påtalar att det kan ta tid för föräldrar att se det lärarna ser 

och att man då får möta föräldrarna där de är för att sedan sakta arbeta med att öka deras 

medvetenhet om barnets svårigheter. En av dessa lärare menar att man i de fall då det är svårt 

att få till en regelbunden personlig kontakt med föräldrar måste individanpassa samverkan.   

 Lärarna har ganska skilda uppfattningar om samverkan på skolan och med andra sam-

hällsinstanser. Två av lärarna anser att de samverkar bra i arbetslaget och att de kan hjälpa 

varandra med avlastning över klassgränserna. Det framgår att en av lärarna är ganska miss-

nöjd över att skolan inte har mer resurser till hjälp och stöd för lärare i form av exempelvis 
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handledning. Ingen utav skolorna har en egen kurator och att detta är något som saknas av 

lärarna. Endast en utav skolorna har en liten kuratorstjänst, men denna kurator delas mellan 

flera skolor och hon arbetar dessutom endast kring de högre klasserna på skolan. En utav lä-

rarna rör ihop begreppen och är först osäker på om skolan har en kurator eller inte. 

 Skolorna har över lag inget nära samarbete med andra samhällsinstanser. Två av lärarna 

har erfarenhet av att ha gjort anmälningar kring barn. I fall då barn behöver särskilt stöd har 

två av lärarna kopplat in Mobila teamet som lyder under socialtjänsten. En av lärarna hittar 

först inte ord när hon ska benämna socialtjänsten vilket tyder på att skolan allt för sällan sam-

verkar med sociala samhällsinstanser.  
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Diskussion 
I denna del kommer jag att lyfta fram några aspekter och koppla det till tidigare forskning 

inom området. Slutligen kommer jag att diskutera huruvida syftet för undersökningen upp-

fyllts samt om frågeställningarna kunnat besvaras. 

  

Mitt resultat kopplat till den tidigare forskningen 
Lärarna i min studie förmedlade ingen samstämmig syn vad gäller de utagerande barnen även 

om många tankar ofta var återkommande. En av lärarna stack ut genom att besitta särskild 

kunskap och kompetens i ämnet specialpedagogik. Två perspektiv på utagerande beteende 

lyftes fram. Dels att utagerande beteende är ett uttryck för att barnet saknar vissa färdigheter, 

ex ilskekontroll, och på grund av det inte kan styra sitt beteende. Två av lärarna tycktes kon-

sekvent följa detta perspektiv. Det andra perspektivet som lyftes fram är att ett utagerande be-

teende är avsiktligt vilket innebär att barnet medvetet provocerar, bråkar, förstör etc. Mitt re-

sultat visar att flera av lärarna i studien har en tendens att tillskriva de utagerande barnen vissa 

egenskaper och stämpla dem som ”jobbiga” och ”besvärliga” etc.  

 Precis som tidigare forskning visar även denna studie att föräldrar ofta anses orsaka, för-

stärka eller underbygga utagerande beteende. Wrangsjö (1998) skriver att omgivningen ofta 

felaktigt tolkar problematiken bakom utagerande beteende som om det beror på bristande 

uppfostran, att barnet inte lärt sig regler för socialt beteende och att det söker uppmärksamhet. 

Flera lärare i studien framhöll föräldrars negativa inverkan på utagerande beteende. Samtliga 

lärare i min studie ansåg att samverkan med föräldrar är viktigt men flera upplevde att det 

trots det är svårt att få till i praktiken. Resultatet tyder på att flera av de lärare jag intervjuade 

saknar kunskap och metoder i hur man möter föräldrar för att få till ett bra samarbete. I den 

tidigare forskningen finns presenterat hur skolan kan jobba kring samverkan. Bland annat ge-

nom att skapa forum för föräldrar och att utforma ansvarsgrupper där flera människor samar-

betar kring barnet och där exempelvis skolkuratorn eller socialtjänsten har koordinatoransvar 

(Bergman, Gislason, Löwenborg, 2007 & Gjearum, Groholt, Sommerschild, 1998). Två av 

lärarna i studien upplevde en bra samverkan i arbetslaget men trots det framgick det att flera 

av lärarna saknade stöd ifrån skolan. Det framgick också att ingen utav skolorna har en egen 

kurator och att detta var något man saknade. Resultatet tyder även på att samverkan med soci-

ala samhällsinstanser inte är särskilt vanligt förekommande.  

 I den tidigare forskning jag presenterat framgår vikten av att skolan utformar metoder för 

att arbeta med de utagerande barnen. Lärare måste se till att alla barn i skolan kan växa och 
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lära vilket betyder att lärare behöver redskap i att möta barnen där de befinner sig och arbeta 

efter varje barns förutsättningar (Wrangsjö, 1998 & Greene 2003). Detta finns, som tidigare 

påpekats, även inskrivet i läroplanen. Enligt denna är skolans uppdrag att främja lärande och 

att i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling. Undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov och särskild hänsyn ska tas till elever med särskilda be-

hov (Lpo 94, 2006). Jag tyckte mig trots det kunna se att det saknades kunskap i att arbeta 

med utagerande barn. Flera av de lärare jag intervjuade påstod att de inte har några särskilda 

metoder. Dessa lyfte trots det upp egna tankar om hur man arbetar kring utagerande barn även 

om de inte såg det som metoder. De svar som framkom tyder även på en viss osäkerhet i fråga 

om bemötande av barn med utagerande beteende. Med vetskap om att tidiga beteendeproblem 

hos barn är en av de viktigaste riskfaktorerna för framtida sociala problem, missbruk, vålds-

brottslighet och psykisk ohälsa (Eriksson, 2008) är skolan en viktig aktör att satsa på då barn 

spenderar en stor del av sina liv där. Mitt resultat tyder på att skolan skulle kunna arbeta 

mycket mer strukturerat kring utagerande beteende. Dels genom att medvetandegöra lärare 

om stämplingens effekt och risker för ett litet barn. Och dels genom att införa tydliga evi-

densbaserade metoder för arbete med barn med svårigheter som man vet gynnar barn, stärker 

deras självkänsla och samtidigt resulterar i att samtliga barn i skolan ges de bästa förutsätt-

ningar för att utvecklas och lära.  

 Utifrån de svar jag fick av lärarna kring utagerande beteende, bemötande och metoder kan 

jag dra slutsatsen att det är viktigt att lärare har utbildning i problematiken kring utagerande 

beteende. Jag ser vikten av att lärare har kunskap och förståelse för de svårigheter utagerande 

barn kan tampas med och hur de bör bemöta barnen för att de ska må bra och utvecklas på 

bästa sätt. Jag drar också slutsatsen att det är viktigt att ge lärare stöd och hjälp i att arbeta 

med dessa barn och möjlighet till reflektion genom handledning.  

 

Uppfyllande av syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att få ökad förståelse för vad lågstadielärare har för syn på barn 

med utagerande beteende i skolan samt att lyfta fram deras syn på hur man på bästa sätt be-

möter dessa barn. Jag ville också undersöka vad lärare anser uppkomsten av utagerande bete-

ende kan bero på samt hur de ser på samverkan kring barn med ett utagerande beteende.  

Jag har i denna uppsats presenterat fyra olika lärares tankar och reflektioner kring utagerande 

beteende, orsaker, bemötande och samverkan. Mitt syfte har aldrig varit att generalisera. Jag 

kan med andra ord inte efter denna studie säga något om hur lärare i allmänhet tänker kring 

utagerande beteende. Däremot har intervjuerna med lärarna väckt vissa frågor hos mig som 
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jag anser kan vara värda att utforska vidare. Jag anser jag att jag har uppfyllt mitt syfte och 

mina frågeställningar då jag med hjälp av denna studie har fått ökad förståelse och en bredare 

bild av utvalda pedagogers syn på utagerande beteende och bemötande av barn med dessa 

svårigheter samt med deras föräldrar. 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Egna reflektioner  
I denna studie har jag undersökt hur lärare ser på utagerande beteende och på bemötande av 

barn med dessa svårigheter. Jag har genom lärarnas beskrivningar fått en bild av hur de arbe-

tar med de utagerande barnen. Det är dock stor skillnad mellan att beskriva hur man gör och 

att sedan göra. Som en tanke för en senare studie hade det varit intressant att genom en obser-

vationsstudie undersöka hur lärare bemöter barnen i praktiken.  

 Under mina intervjuer återkom tre av fyra lärare ofta till problematiken kring samverkan 

med föräldrar och dessa beskrev flera gånger hur föräldrar på olika sätt orsakar och under-

bygger utagerande beteende. Jag är inte förvånad över att det kom upp, men jag hade inte vän-

tat mig att de skulle fokusera så mycket på det. Min personliga erfarenhet är att många föräld-

rar upplever att de inte är populära bland personalen eller att de inte når upp till personalens 

förväntningar. Vad är egentligen pedagogers definition av en bra förälder? Troligt är att sam-

arbetet mellan skola och hemmet skulle fungera bättre om föräldrar blev fria från bördan av 

att gå omkring med skam och skuld för att de inte lever upp till skolans förväntningar på dem. 

Detta skulle troligtvis också resultera i mer välmående barn i skolan. En annan fråga som 

väcks är hur mycket den syn som lärarna förmedlade kring föräldrar påverkar bemötandet av 

barnen? Har man mindre förståelse för och mindre tålamod med ett barn vars föräldrar man 

inte kan eller vill samverka med?  Jag funderade även kring hur sambandet ser ut mellan lära-

res upplevelse av stöd och tendens att stämpla barnen som ”jobbiga”. Lärare har ett stort upp-

drag i att möta, utbilda, stötta, krama och uppmärksamma barn med alla sorters behov och 

personligheter. De ska orka varje dag! Troligt är att lärare skulle orka bättre och bli mer avlas-

tade om det inte drogs in på kuratorstjänster. Skolkuratorn, som ska utföra det sociala arbetet i 

skolan, har en viktig roll i att fånga upp och stödja barn som har det svårt och sörja för att 

skolan är en trygg och hälsosam miljö för barn och personal. Skolkuratorn är dessutom ett 

viktigt stöd för lärare och kan denne kan bidra med utbildning och handledning. Slutligen är 

kuratorn även en viktig länk ut till föräldrar och andra samhällsinstanser.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor  
Berätta lite om dig själv;  
Hur gammal är du?  
Hur många år har du arbetat som lärare?  
Vad har du för bakgrund/utbildning/arbetslivserfarenhet?  
 
Utagerande beteende  
Berätta vad utagerande beteende är för dig? 
Vad anser du kännetecknar ett utagerande beteende?  
Kan du ge några exempel på hur det visat sig för några barn du har/haft i skolan? 
 
Orsaker 
Vilka orsaker tror du att det kan finnas till ett utagerande beteende?  
  
Bemötande 
Vad anser du är viktigt att tänka på i bemötandet av barn med utagerande beteende?  
På vilket sätt anser du att ditt bemötande påverkar de barn du ser som utagerande?   
Hur påverkar barnen dig?  
  
Metod  
Hur arbetar du med barnen? Används någon särskild metod? 
Har du någon gång upplevt att barn med beteendeproblem blivit behandlade på ett annat sätt 
än andra barn?  
Hur, i så fall, har det yttrat sig?  
 
Samverkan 
Hur och på vilket sätt har du kontakt och samarbetar med föräldrar till barn som uppvisar  
ett utagerande beteende?   
Hur samarbetar ni i skolan kring barn med utagerande beteende?  
Samarbetar ni med andra samhällsinstanser kring dessa barn? Hur? 
 
Framtid 
Hur ser du på framtiden för barn med utagerande beteende?  
Ser du några risker för barn med utagerande beteende? 
Tror du att ett utagerande beteende går att stoppa - kan ett barn lära om?  
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Elinor Westin och jag läser till socionom på Ersta Sköndal Högskola. Jag är nu i slu-

tet av min utbildning och håller på att skriva en C-uppsats. Jag har valt att skriva om lågsta-

dielärares syn på utagerande beteende samt syn på bemötande av barn med utagerande bete-

ende. Med utagerande beteende menar jag barn som stör undervisningen på olika sätt och som 

kräver extra stöd från er lärare.  

 

Då jag är intresserad av enskilda individers upplevelser och reflektioner kommer jag  

att använda mig av intervjuer som tar cirka 60 minuter. Jag har för avsikt att intervjua lärare 

med minst 5 års erfarenhet av yrket, därför hoppas jag att någon av er lärare vill hjälpa mig i 

min undersökning genom att vara med på en intervju. Ni får frågorna i förväg för att ni ska ha 

möjlighet att fundera i lugn och ro.  

När och var intervjun ska ske bestäms i samråd med den lärare jag får möjlighet att intervjua. 

Han eller hon väljer en enskild plats som känns så bekväm som möjligt. Min önskan är att in-

tervjun äger rum innan vecka 19. 

Informationen från intervjun kommer att bandas, detta för att minska risken för missförstånd 

och felaktigheter. Ingen annan än jag kommer att ha tillgång till denna information. Svaren 

kommer sedan att anonymiseras innan de används i forskningsarbetet. Alla resultat kommer 

att behandlas konfidentiellt.  

Det är helt frivilligt att delta i intervjun och det är möjligt att hoppa av när som helst  un-

der arbetets gång.  

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig!  

 

Med vänliga hälsningar  

Elinor Westin 

Tel 0707-790012  

elinorwestin@bredband.net 

 

 


