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Abstract 
 
 

Our purpose was to examine how social workers, within the child- and youth psychiatry, 

works with aggressive children and which theoretical perspectives they use. The questions we 

wanted to examine were how they worked with these children, how they motivated their work 

and which theoretical perspectives they used. The method that was used was a qualitative 

interview, where six social workers were interviewed. The result showed that their work 

foremost was based on conversation methods and all social workers emphasized the 

importance of a near cooperation with the parents since they considered that parents had the 

strongest influence on the children. Some social workers focused foremost on altering 

children's aggressive behavior while others focused on understanding the meaning of the 

behavior. All social workers agreed on that many difficulties in the childhood were the 

biggest risk for developing an aggressive behavior. All social workers used several theories in 

their work, the most common were psychodynamic, cognitive and behavioristic theory. The 

result was then analysed by connecting it to earlier research and to our theoretical perspective, 

social constructivism. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning 

 

Vem som helst kan bli arg, det är lätt. Men att bli arg på rätt person, i rätt mån, vid rätt 
tidpunkt, i rätt syfte och på rätt sätt, det är inte lätt – Aristoteles 

 

Barn med socioemotionella svårigheter som inte har diagnostiserats har en tendens att hamna i 

skuggan av de neuropsykiatriskt funktionshindrade barnen. Att diagnosen och inte problemen 

får styra vilken hjälp som erbjuds kan anses orättvist, eftersom alla barn med 

socioemotionella problem behöver stöd och hjälp (Kinge, 2000, s. 23).  

 

Då vi under vår studietid har kommit i kontakt med barn som uppvisar aggressionsbeteende, 

har ett intresse växt för hur man kan bemöta och hjälpa dessa barn. Skolan, socialtjänsten, 

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och barnets familj kan ha olika sätt att förhålla sig till 

den berörda individen. Att för oss undersöka alla dessa områden blir för omfattande, så vi har 

valt att fokusera på de behandlingsinsatser som finns. För att få en tydligare bild kommer vi 

att koncentrera oss på hur behandlingsmetoderna på BUP ser ut. För att få en ökad förståelse 

för dessa metoder vill vi även undersöka vilka teoretiska utgångspunkter socionomerna där 

har. 

 

Aggressionsbeteenden kan vara normala, till exempel yngre barns aggressionsutbrott som 

uttryck för besvikelse, men i vissa fall kan dessa utbrott gå till överdrift. Majoriteten av de 

barn som besöker barn och ungdomspsykiatrin har problem som kan benämnas som olika 

former av beteendeavvikelser (Cederblad, 2001, s. 4). Överdriven aggressivitet är dessutom 

en av de vanligaste orsakerna till att söka hjälp hos BUP (Cederblad, 2001, s. 151). Vi är 

medvetna om att det finns olika uppfattningar om huruvida aggression är positivt eller 

negativt, men då barnet kommer till BUP är det för att beteendet upplevs som ett problem. Vi 

tar dock inte ställning till någon definition av begreppet aggressivitet, däremot använder vi 

både begreppet aggressionsproblem och aggressionsbeteende när vi syftar på aggressivitet. 
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1.2 Disposition 
 

I detta kapitel presenteras kort upplägget av uppsatsen. Kapitlet syftar även till att ge en 

förståelse för hur vi har valt att skriva om de olika avsnitten. 

 

I den inledande delen presenteras det övergripande syftet med uppsatsen, även en bakgrund 

redovisas. I kapitlet tidigare forskning redogörs för hur forskningen har sett ut inom hela 

området aggressiva barn. Syftet är i detta kapitel att ge en helhetsbild av forskningen. Tre 

psykologiska teorier presenteras, dessa teorier beskrivs i detta kapitel för att utgöra en 

bakgrund till den kommande empiriska undersökningen. Orsaken till att vi presenterar dessa 

tre teorier i kapitlet tidigare forskning och inte i teoriavsnittet är för att vi inte ser dessa som 

utgångspunkter för hela undersökningen. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt utgör en grund för den empiriska undersökningen som kommer 

att redovisas, dock inte för den sista frågan i frågeställningarna där syftet i sig är att se vilka 

teorier som socionomerna använder. Metodavsnittet ger en beskrivning av den använda 

metoden, genomförandet och en diskussion om etiska problem. Resultatkapitlet delas in i 

olika teman; arbetssätt, syn på aggressivitet, orsaksförklaringar och teorier, vilka har bildats 

utifrån intervjusvaren. Analysavsnittet delas in i samma teman som i resultatkapitlet. I 

analysen har vi för avsikt att koppla resultatet till tidigare forskning samt till vår teoretiska 

utgångspunkt genom att se resultatet ur detta perspektiv. Sista frågan i frågeställningarna 

kopplas enbart till de psykologiska teorierna i kapitlet tidigare forskning. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion, där frågeställningarna besvaras.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur socionomer på BUP arbetar med barn som visar 

aggressionsbeteende och vilka teoretiska utgångspunkter de har kring detta. 

 
2.2 Frågeställningar 
 
– Hur arbetar socionomer på BUP med barn som visar aggressionsbeteende? 

– Hur motiveras det arbetssättet? 
– Hur ser deras teoretiska utgångspunkter ut? 

 
2.3 Avgränsningar 
 
BUP tar emot barn till och med 17 år, men då vi ansåg att detta åldersspann var för brett för 

att undersöka, begränsade vi oss till hur arbetet ser ut med barn mellan 6 och 12 år. Vid 

sexårsåldern börjar barn i skolan och därför ansåg vi att denna ålder passade bra som undre 

gräns. Vi ville också undvika att i uppsatsen behandla tonåren då det under denna period ofta 

är mycket annat som påverkar barnets utveckling. 

 

Inom BUP finns en mottagning, BUP Signal, som är specialiserad på barn med 

aggressionsproblem och arbetar kognitivt. Vi har valt att inte intervjua någon från denna 

mottagning då det där finns ett gemensamt arbetssätt och socionomerna är specialiserade på 

barn med aggressionsbeteende. Majoriteten av barnen med denna problematik kommer till de 

allmänna mottagningarna och det var därför dessa socionomers arbete vi intresserade oss för. 

 

En annan avgränsning som har gjorts är en ingående beskrivning av psykiatriska diagnoser. 

Arbetet med aggressiva barn innefattar barn med diagnoser och därför utesluts inte arbetet 

med dessa barn, däremot innebär en omfattande beskrivning av problematiken att vi går 

utanför ramen för vårt ämne eftersom psykiatriska diagnoser ofta innefattar mycket annat än 

endast det aggressiva beteendet. 

 

I intervjuerna har vi undersökt hur socionomernas arbete ser ut med både pojkar och flickor 

som är aggressiva, vi går inte in på huruvida socionomernas arbetssätt skiljer sig åt mellan 
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könen. I avsnittet tidigare forskning finns däremot en kort beskrivning av hur problematiken 

skiljer sig mellan könen. 

 
3 Bakgrund 
 

I denna del beskrivs vår förförståelse inom ämnet. Vidare presenteras Barn- och 

Ungdomspsykiatrin och dess verksamhet. 

 
3.1 Förförståelse 
 

Vi har under vår socionomutbildning kommit i kontakt med barn som uppvisar 

aggressionsbeteende. Vi har även läst om olika teorier och perspektiv som har påverkat vår 

uppfattning om individers utveckling och deras beteenden. Vår förförståelse är att det är svårt 

att bemöta barn med aggressionsbeteenden och veta vilken behandlingsmetod som ger 

resultat. Detta har gjort att vi har intresserat oss för hur det praktiska arbetet med dessa barn 

kan se ut. Vi har även uppfattningen att aggressionsbeteende är ett problem som ökar i 

samhället. Om detta beror på att beteendet har blivit mer uppmärksammat eller om det har 

skett en faktisk ökning vet vi inte.  

 

Vår uppfattning är att arbetet med dessa barn skiljer sig åt mellan professionella, både inom 

BUP och mellan olika verksamheter. Finns det inte någon generell arbetsmetod så kan vi 

tänka oss att arbetssättet utformas efter enskilda professionellas uppfattning om vilka metoder 

som är mest effektiva. 

 
3.2 Barn- och ungdomspsykiatrin 
 

Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med att förebygga, bedöma och behandla psykiska 

tillstånd. BUP vänder sig till barn och ungdomar under 18 år samt till föräldrar till barn under 

18 år. Några exempel på problem som BUP möter är olika former av beteendeavvikelser, 

ångesttillstånd, neuropsykiatriska funktionshinder och ätstörningar. På BUP arbetar läkare, 

psykologer, socionomer och assistenter. Kuratorerna har socionomutbildning men är även 

utbildade psykoterapeuter eller har en grundutbildning, såkallad steg 1 och vissa har även 

andra vidareutbildningar. Arbetet som bedrivs på BUP integrerar psykodynamiska, biologiska 

och sociala perspektiv och utgår från ett nätverks- och familjeperspektiv. Arbetsuppgifterna 

på BUP är att behandla, utreda och diagnostisera unga i samarbete med deras familjer samt att 
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samarbeta med andra verksamheter kring barnet. Den behandlingsform som är viktigast är 

samtal (www.bup.nu, 2006-12-07). 

 
4 Tidigare forskning 
 

I denna del presenteras forskningsläget inom området. Fokus ligger på orsaksförklaringar och 

arbetsmetoder. Kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund till ämnet och en uppfattning om 

hur forskningen ser ut. 

 

4.1 Historik 
 

Synen på barns psykiska problem var under 40- och 50-talet tydligt biologiskt-medicinskt och 

socialpsykiatriskt inriktade. Under 60- och 70-talet sågs de istället utifrån ett familj-, 

samhälls-, och politiskt perspektiv. Anledningen till att man utgick från familjeperspektivet 

var att det i samhället hade uppkommit ett synsätt som grundade sig på systemteorin, som 

ställde familjen i fokus genom att se hur olika system samspelade och påverkade varandra. 

Under 80- och 90-talet försvann det samhälleliga synsättet och familjeperspektivet utvidgades 

med ett nätverks- och samspelstänkande. Idag finns både ett psykodynamiskt och ett 

familjeinriktat synsätt på förklaringarna till barns psykiska problem. Även ett biologiskt-

neuropsykiatriskt perspektiv har kommit att få stor betydelse (Wrangsjö, 1998, s. 10-11). 

  

4.2 Psykiatriska diagnoser 
 

En del av de barn som uppvisar ett aggressivt beteende kan ha någon form av psykiatrisk 

diagnos, till exempel ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) som innebär 

hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Problemen för dessa barn kan yttra sig 

genom aggression, impulsivitet och ett instabilt humör, men de kan även ha många andra 

svårigheter. Dessa problem är komplexa och det finns många orsaker till att de utvecklas. Det 

finns olika sätt att arbeta med dessa barn på, men det är viktigt att finna en behandling som 

passar för det individuella barnet (Greene, 2003, s. 9-10). 
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4.3 Fördelning mellan könen 
 

Forskning tyder på att aggressionsproblematik är vanligare hos pojkar än hos flickor. Även 

om flickor också i många fall visar ett utagerande aggressivt beteende, så är det tydligare 

bland pojkar, fokus är därför på pojkars aggressivitet i de flesta studier (Raundalen, 2001, s. 

166). Att det inte är lika socialt accepterat för flickor som för pojkar att vara utagerande 

menar Kadesjö (2001, s. 68-69) är en orsak till att beteendet anses vanligare hos pojkar. 

Flickor har ofta samma problem men de kommer till uttryck på mindre utagerande sätt.  

 

4.4 Arbetsmetoder/bemötande 
 

Andershed & Andershed tar upp fyra effektiva behandlingsmetoder för barn med 

uppförandestörningar, där barn med aggressionsproblematik ingår. Dessa är; Parent 

Management Training, kognitiv beteendeträning, contingency mangement och medicinsk 

behandling. Parent Management Training innebär att förbättra relationen mellan föräldrar och 

barn, bland annat genom att stötta föräldrarna i sin roll och hjälpa dem att sätta upp tydliga 

gränser hemma. Kognitiv beteendeträning kan innebära flera olika program, men de flesta 

innehåller träning med att ersätta det aggressiva beteendet med en mer lämplig reaktion. Detta 

förhållningssätt är vanligast förekommande på kliniker eller inom socialtjänsten men har även 

börjat användas på skolor. Contingency management innebär att sätta upp mål som kan 

förändra barnens problematiska beteende. Belöningssystem är en del av denna behandling. 

Denna arbetsmetod kan användas både i hemmet, i skolan och på institution. Medicinsk 

behandling i form av centralstimulerande preparat ges ibland till de barn som har ADHD. 

Gemensamt för dessa fyra behandlingsmetoder är att de grundar sig på de faktorer och 

processer som enligt forskning visat sig ha effekt på uppförandestörningar (Andershed & 

Andershed, 2005, s. 203-207). 

 

4.4.1 Föräldrarna 
 

Föräldrarna har stor påverkan på barns utveckling. Utsätts barn för många obehagliga 

händelser i sin uppväxt kan de utveckla ett aggressivt beteende, som kan vara svårt att ändra 

på. Ett sätt att förändra barns aggressiva beteende är därför att hjälpa föräldrarna, genom att 

professionella beskriver vad som fungerar och vad som är mindre effektivt i barnuppfostran. 

Grunden för barns utveckling läggs i familjen, därför bör professionella som kommer i 
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kontakt med aggressiva barn göra barnens föräldrar medvetna om att deras delaktighet i 

förändringsarbetet är nödvändig (Raundalen, 1997, loc. cit.). En mer konkret metod som 

används för att hjälpa föräldrarna i mötet med barnen är Parent Training (Andershed & 

Andershed, 2005, s. 203-207). Även Havnesköld (1998, s. 124) anser att negativa erfarenheter 

i barndomen kan ge upphov till ett aggressivt beteende. Han tar upp missbruk hos föräldrarna, 

kriminalitet, godtyckliga bestraffningar och avsaknad av kärlek som riskfaktorer i barndomen. 

 
4.4.2 Skolan 
 

Det förebyggande arbetet i skolan är viktigt för att förhindra att problem uppstår. Personalen 

kan påverka mycket genom att utforma skolmiljön på ett bra sätt, genom att till exempel 

planera rasterna lika väl som lektionerna, vara medvetna om hur barnen placeras i 

klassrummen och ordna en pedagogiskt uppbyggd skolgård. Lärarna i skolan bör även vara 

medvetna om att övergången från förskola till skola innebär förändringar och större krav som 

många barn kan ha svårt att hantera (Kadesjö, 2001, s. 184-190). Det är av stor vikt att 

skolpersonalen har ett fungerande samarbete med barnets föräldrar. Om föräldrarna till barnet 

som har problem inte är delaktiga i arbetet som skolan utför blir ofta resultaten sämre. Skolan 

och föräldrarna måste gemensamt ställa upp mål och vara överens om hur de ska förhålla sig 

till barnet (Larsson-Swärd, 1999, s. 50).  

 

4.4.3 Aggression Replacement Training 
 

Goldstein, Glick & Gibbs (2000, s. 9-20) menar att ett aggressivt beteende är inlärt och ofta 

svårt att förändra, det är främst i hemmet, skolan och via massmedia som beteendet lärs in. 

Goldstein är professor och har länge arbetat med frågor om aggressivitet och våld i USA, han 

beskriver en arbetsmetod för aggressiva barn och ungdomar som kallas för ART (Aggression 

Replacement Training). Denna metod har haft stor genomslagskraft även i Sverige och idag 

använder sig många professionella av ART i sitt arbete. Metoden som är en form av kognitiv 

beteendeterapi började användas 1987 i USA, men kom inte till Sverige förrän i slutet av 90- 

talet. 

 

ART lär ut hur aggressiva barn och ungdomar kan hitta sociala alternativ till sitt beteende. 

Vikten av ett samarbete med den unges föräldrar betonas. Ilska beskrivs som en naturlig 

känsla hos alla individer. Aggression däremot, är ett utagerande beteende och för de allra 

flesta tar sig ilska inte uttryck i aggression. Tanken bakom ART är att det finns både inre och 
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yttre orsaker till att aggression utvecklas. Flera komponenter i begreppet aggression beskrivs; 

det är både ett synligt aggressivt beteende, de kognitiva uppfattningar som barnet har om 

samspel, men även ett emotionellt fenomen. För att förstå vad detta innebär beskrivs hur 

aggression fungerar inom individen. När barnet blir upprört är det ofta på grund av dennes 

kognitiva missuppfattningar om mänskliga relationer. Dessa missuppfattningar leder ofta till 

en väldigt stark emotionell ilska, om barnet då inte har utvecklat socialt accepterade 

beteenden för denna ilska så framkommer detta aggressiva beteende. ART arbetar därför med 

dessa tre områden för att hjälpa den unge att förändra sitt beteende. De tre delarna som ART 

består av kallas: Interpersonell färdighetsträning, ilskekontrollträning och träning i moraliskt 

resonerande (Goldstein, Glick & Gibbs, 2000, s. 9-58).  

 

Interpersonell färdighetsträning innebär att ungdomar tränas i att öka sina sociala färdigheter, 

alltså vad de ska göra istället för att visa aggression. Ilskekontrollträningen lär sedan ut hur 

ungdomarna inte ska bete sig i olika situationer. Här handlar det om att öka de ungas 

självkontroll och de tränas i att svara på provokationer. Träning i moraliskt resonerande är den 

tredje komponenten i ART. Genom att ställa en ungdom i en samtalsgrupp inför ett moraliskt 

dilemma så väcks en kognitiv konflikt. Löser man denna konflikt så höjs ungdomens 

moraliska resonemangsnivå. För att hela det sociala beteendet ska bli välfungerande så är 

tanken inom ART att ungdomarna bör ha genomgått alla de tre delarna. Tidigare har det 

funnits metoder där man endast har arbetat med något av dessa tre moment, men i ART 

arbetar man med alla områden och riktar sig alltså till människans olika kanaler, sinnen: Vad 

vi tänker, känner, säger och gör (Goldstein, Glick & Gibbs, 2000, s. 9-58).     

 

4.4.4 Samhällets syn på aggression 
 

Vårt samhälle har låg toleransnivå för aggressivitet. På de flesta platser stör man omgivningen 

med ett aggressivt beteende. I skolan, i en stor klass, är ett aggressivt barn mycket störande, 

vilket gör det svårt att genomföra den vanliga undervisningen. I affärer, på bussar och andra 

platser där det vistas många människor samtidigt accepterar vi inte beteenden som stör. Detta 

innebär att en individ som får aggressionsutbrott uppfattas som besvärlig (Cederblad, 2001, s. 

151). 

 

Små barn kan ibland vara svåra att förstå sig på för vuxna. När detta är fallet är det ofta för att 

barnens sätt att interagera med andra människor inte följer det förväntade mönstret (Risholm 
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Mothander, 1998, s. 75). För att kunna hjälpa de barn som har ett avvikande beteende (oavsett 

form av avvikelse) måste vi försöka förstå hur olika individer upplever sin omgivning och hur 

vi kan nå fram till varandra. När det handlar om små barn så krävs det mycket arbete av de 

vuxna i barnets omgivning. De måste lära sig ett fungerande förhållningssätt till dessa barn, så 

att barnen inte känner sig missförstådda (Wrangsjö, 1998, s. 16).   

 

Havnesköld (1998, s. 122-123) diskuterar innebörden av aggressivitet och anser att när det 

idag talas om aggressivitet menar man sällan ett självdestruktivt beteende. Det vanligaste, 

enligt Havnesköld, är att man tänker på aggressivitet som ett utagerande beteende som skadar 

andra. Förmågan att hantera sin aggressivitet och att finna alternativ till detta beteende är en 

färdighet som är svårt att klara sig utan, särskilt i vårt samhälle där social kompetens är 

viktigt. 

 

4.5 Psykodynamisk teori 
 

4.5.1 Orsaksförklaring 
 
En förklaring på varför individer uppvisar ett aggressivt beteende bygger på tanken att 

aggression är en medfödd drift. Idéerna härstammar från driftteorin som innebär att 

människan drivs av främst två krafter: Den ena kan kallas för livsdriften och vill bevara livet 

(där sexualdriften ingår). Den andra kallas för dödsdriften (där aggressionsdriften ingår) 

(Helleday, Jorup & Wikander, 1998, s. 40). Det psykodynamiska perspektivet grundar sig på 

Freuds arbeten. Perspektivet kan delas in i tre olika delar; en teori om människans utveckling, 

en teori om personligheten och psykiska avvikelser samt en behandlingsteori. Teorin om 

människans utveckling innebär att varje individ går igenom ett antal utvecklingsstadier. Dessa 

kallar Freud orala stadiet, anala stadiet, falliska stadiet, oidipala stadiet, latensstadiet och det 

genitala stadiet. I de olika stadierna har barnet olika behov som måste tillfredsställas, annars 

finns risk att barnet blir fixerat vid det stadiet och senare får problem. Enligt teorin om 

människans personlighet delas personligheten in i tre delar; jaget, detet och överjaget. Detet 

utgör drifterna, där sexualdriften (kallad libido) ses som den starkaste, överjaget utgör 

samvetet och jaget försöker finna praktiska lösningar att samverka mellan dessa. En aspekt i 

personligheten är hur jaget hanterar konflikter som kan uppstå. Dessa konflikter kan resultera 

i ångest, som jaget hanterar genom att använda sig av olika försvarsmekanismer (Payne, 2002, 

s. 111-117). När barnet föds styrs det av lustprincipen och detet och jaget är inte åtskilda. 

Under det oidipala stadiet måste barnet bearbeta oidipuskomplexet som äger rum i tre- till 
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femårsåldern. Detta innebär att pojken måste acceptera att modern inte är det kärleksobjekt 

som han tidigare fantiserat om. Inte förrän barnet bearbetat oidipuskomplexet kan barnet lära 

sig vad skuld och moral innebär. Då bildas överjaget, psykets kontrollinstans. När barnet 

utvecklat alla tre delar av personligheten kan det bättre hantera sina drifter, bland annat 

aggression. Freud menar alltså att inte förrän barnet har utvecklat överjaget, samvetet, då det 

lärt sig vad skuld och moral är så kan barnet hantera sin aggression (Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2002, s. 19-24). Freud menade att om en individ får leva ut sin aggression 

minskas jagets ångest och individen får ny livslust (Raundalen, 1997, s. 109). Den 

åldersgrupp vi valt att fokusera på i vår undersökning, barn mellan 6 och 12 år, är också den 

åldersgrupp som enligt Freud kallas latensåldern (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 

381). 

 

Bowlby studerade den tidiga relationen mellan mor och barn och kom fram till att om denna 

relation inte fungerar, eller blir störd, kan barnet ta skada längre fram i livet. Idag omfattar 

även denna teori barnets förmåga till anknytning, både till mamman men även till andra i 

barnets omgivning. Lär sig inte barnet tidigt att knyta an till andra individer kan detta leda till 

problem för barnet i framtiden (Payne, 2002, s. 115). Bowlby menade att den tidigare 

relationen mellan förälder och barn har betydelse för hur barnet senare kommer att klara av 

separationer och stress. Det nyfödda barnet kan inte överleva själv och har därför ett medfött 

anknytningsbehov till någon som kan uppfylla dess behov. Barnets anknytningsbeteende 

syftar till att ge det närhet och skydd (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 245-249). 

 
4.5.2 Arbetssätt 
 
Enligt ett psykodynamiskt perspektiv behandlar man problem genom att analysera dessa och 

lära sig förstå varför beteenden uppstår. När man förstår detta och kommer till insikt om 

varför man reagerar som man gör kan man sedan komma tillrätta med problemen. Genom att 

förstå hur individens uppväxt och tidigare upplevelser har påverkat denne förstår man hur 

personligheten har utvecklats (Helleday, Jorup & Wikander, 1998, s. 37).  
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4.6 Kognitiv teori 
 

4.6.1 Orsaksförklaring 
 
Begreppet kognitioner härstammar från det latinska ordet cognitio som betyder kunskap, 

vilket innebär alla våra tankar, minnen, idéer och erfarenheter. Vi är inte medvetna om alla 

våra kognitioner, ibland uppfattar vi en situation rätt men drar ändå felaktiga slutsatser, som 

leder till negativa känslor. (Juhela, 1994, s. 19-24). Detta behöver inte vara en orsak till att 

beteenden uppstår, men den kognitiva teorin ser det som ett sätt att förstå människans psyke 

(Andersson, Palm & Juhela, 1994, s. 12). Även om vi inte alltid är medvetna om hur våra 

tankar uppkommer så kan vi ändå märka att vissa tankar uppstår i särskilda situationer. Ibland 

kan den tolkning vi då gör av situationen vara felaktig. Dessa tolkningar går att bli medveten 

om och vi kan då lära in nya tolkningar av liknande situationer. Vi organiserar våra intryck 

och känslor i bestämda mönster. Detta gör att vi i framtiden tolkar liknande situationer på 

samma sätt, dessa mönster kallas för kognitiva scheman (Juhela, 1994, s. 19-24). Den 

kognitiva teorin ser barn som aktiva deltagare i sin egen utveckling. Barnen påverkar själva 

samspelet med sina reaktioner, de tolkar beteenden och lär sig vad som är lönsamt. Den 

kognitiva utvecklingen är ett resultat av den mentala strukturens mognad som sker i samspel 

med miljön (Raundalen, 1997, s. 23). 

 

4.6.2 Arbetssätt 
 
För att hjälpa en individ att förändra tolkningar som leder till negativa känslor så måste vi 

förstå hur individens scheman, tankemönster ser ut (Juhela, 1994, s. 19-24). I det kognitiva 

behandlingsarbetet betonas sambandet mellan individens tankar, känslor och beteende. Enligt 

ett kognitivt synsätt finns det många olika metoder för att förändra sina tankar och sitt 

beteende. Till exempel att lära sig att slappna av när man är arg eller upprörd för att öka 

koncentrationen och lugna ner sig. Under barndomen får vi lära oss sociala färdigheter och 

har man inte lärt sig dessa färdigheter kan man hamna i sociala situationer som blir svåra att 

hantera. Träning i sociala färdigheter är också någonting som man kan arbeta med kognitivt 

(Freeman, 1994, s. 25-33). 
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4.7 Behavioristisk teori 
 

4.7.1 Orsaksförklaring 
 
Den behavioristiska teorin ser människan som ett resultat av sin inlärning och miljö, den 

undviker att söka efter bakomliggande orsaker till beteenden och fokuserar istället på vad som 

vidmakthåller dessa. Då övervägande delen av vårt beteende är inlärt, innebär detta att 

individer inte måste vara fast i gamla mönster utan att det går att lära in nya beteenden 

(Payne, 2002, s. 164-168). Om en handling får positiva konsekvenser så fortsätter troligen 

individen med detta beteende. Samma sak gäller då för ett aggressivt beteende. Vilket 

beteende som lärs in och vidmakthålls är alltså mycket beroende av vilka konsekvenser det 

får, denna tanke bygger på inlärningsteorin. En individ som blir upprörd behöver inte agera ut 

känslan, det beror på hur den sociala omgivningen reagerar på individens beteenden. Vissa 

individer har kanske lärt sig att samarbete leder till bättre konsekvenser än vad aggressiva 

handlingar gör. Men om man till exempel bara får uppmärksamhet då man visar aggression är 

det troligt att det beteendet befästs (Wadström, 2004, s. 11-57). 

 

4.7.2 Arbetssätt 
 
Ett behavioristiskt arbetssätt fokuserar på de beteenden hos en individ som ger upphov till 

negativa känslor. Arbetet riktar sedan in sig på att förändra dessa beteenden och de faktorer 

som förstärker dessa, för att öka individens välmående (Payne, 2002, s. 164-168). Begreppet 

förstärkning är centralt i behaviorismen. Positiv förstärkning är ett stimuli som medför att 

individen förmodligen kommer att upprepa beteendet i en liknande situation (Selghed, 1989, 

s. 254-261). Positiv förstärkning av ett önskat beteende ökar med andra ord det beteendet. 

Genom att inte förstärka oönskade handlingar kan det beteendet minska. Att genom 

förstärkning påverka individers beteende i olika riktningar är en viktig del i förändringsarbetet 

enligt ett behavioristiskt synsätt (Payne, 2002, s. 182). 

 
En metod för att förändra det negativa beteendet är genom beteendeanalys, som innebär att 

kartlägga beteendet genom att se i vilka situationer det uppstår och vilka konsekvenser det 

leder till. Syftet med beteendeanalys är att utsläcka negativa beteenden och förstärka 

konstruktiva beteenden (Wadström, 2004, s. 11-57). 
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5 Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten att presenteras. Teorins grundläggande 

idéer samt en motivering till vårt val av denna beskrivs. 

 

5.1 Socialkonstruktivism 
 

Enligt ett konstruktivistiskt synsätt så måste ett fenomen beskrivas som ett problem för att det 

ska vara ett problem. Den subjektiva upplevelsen är därför nödvändig för ett fenomens 

existens. Alla människor har olika uppfattningar om verkligheten (Sahlin, 2004, s. 114).  

 

Socialkonstruktivismen lägger sedan till den sociala aspekten på individers inhämtande av 

kunskap. Teorin om sociala konstruktioner grundar sig på Berger och Luckmanns arbeten från 

1966 där de beskriver verkligheten som socialt konstruerad. Teorin menar att vi alla har olika 

uppfattningar om verkligheten, men att vi genom sociala processer delar med oss av vår 

kunskap och på så sätt skapar gemensamma bilder av denna verklighet. Individer bidrar till att 

skapa sociala innebörder, dock inom ramen för samhällets rådande sociala struktur. Kontexten 

har därför stor betydelse för vilken kunskap vi inhämtar och formas av. Vi både påverkar och 

blir påverkade av samhällets struktur. Detta blir därmed en cirkulär process (Payne, 2002, s. 

38-52). 

 

Ibland beskrivs hela vår värld som socialt konstruerad, ingenting existerar i sig, förrän 

individer beskriver fenomenet. Detta kallas för universell konstruktivism. Berger och 

Luckmann menar dock inte att allting är konstruerat. Saker existerar i sig, men fenomens 

innebörder och vilken betydelse de har för människor är socialt konstruerade. För att 

förtydliga så ges ett exempel: Mat är någonting som objektivt existerar. Däremot vilken smak 

maten har och om det klassas som nyttig eller onyttig mat är någonting som individer 

tillskriver fenomen genom sociala processer. Berger och Luckmanns beskrivning är att 

världen kan existera men alla våra upplevelser och erfarenheter av verkligheten är socialt 

konstruerade i sitt sammanhang (Hacking, 1999, s. 40-42).  

 

Ett socialt problem definieras som relationen mellan vad som i ett visst samhälle vid en 

specifik tidpunkt uppfattas som normalt och vad som uppfattas som problematiskt. 

Uppfattningen om vad som är acceptabelt förändras över tid och därför ändras också 
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uppfattningen om vad som är ett socialt problem. Sociala problem skapas i sociala processer 

där individer ger mening åt olika förhållanden. Med detta synsätt så är inget tillstånd ett 

problem, utan vissa blir problem. Språket är centralt i socialkonstruktivismen. Med språket 

förmedlar individer normer och värderingar och på så sätt skapas en gemensam bild av 

samhällets sociala ordning (Bergmark & Oscarsson, 2002, s. 143-145). 

 

5.1.1 Motivering till val av teoretisk utgångspunkt 
 

Vi har valt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då vi anser att denna teori kan ge oss en 

ökad förståelse för hur aggression beskrivs av socionomerna, hur individer påverkas av 

kontexten och hur omgivningen beskriver aggressionsbeteenden. Användningen av ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt kan öka förståelsen för hur socionomerna anser att 

aggressivitet konstrueras. Om vi får kunskap om hur socionomerna på BUP ser på aggression 

så får vi även en djupare förståelse för det praktiska arbetets innehåll. 
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6 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs sökprocess, metodval, tillvägagångssätt, validitet, reliabilitet och 

etiska överväganden. 

 

6.1 Sökprocessen 
 

Litteratursökningen inleddes med sökning i olika databaser. Libris, Social Services Abstracts, 

Academic Search Elite och Uppsök var de huvudsakliga databaserna som genomsöktes. Även 

Internet, Google användes. 

 

Sökorden som användes var främst: aggression, beteendestörning, ungdom, barn + problem, 

aggressive behavior, aggressiveness, conduct disorder, utagerande barn, antisocialt beteende, 

emotions AND anger, hur hantera aggressiva barn, hjälp för utagerande barn och liknande. 

 

6.2 Kvalitativ metod 
 

Metoden som kommer att användas är kvalitativ. Syftet med den kvalitativa metoden är att 

identifiera okända företeelser, fokus ligger på att finna mening och innebörd. Vi använder oss 

av denna metod då vi är intresserade av att söka svar på frågor som handlar om just vilken 

mening och innebörd aggressivitet har för socionomerna som vi intervjuar. Kvalitativa data 

anses handla om subjektiva upplevelser, det går därför inte att mäta på ett objektivt sätt. 

Upptäckterna som forskning med denna metod kan göra är att visa på inre relationer, det vill 

säga strukturer hos vissa företeelser. Resultaten visar alltså inte på samband mellan 

företeelser, eller på hur yttre relationer ser ut (Starrin, 1994, s. 11-39). 

 

6.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Utifrån frågeställningarna ansåg vi att en kvalitativ forskningsintervju lämpade sig bäst, 

eftersom metoden innebär att söka förståelse där forskaren ska vara öppen och undersökande. 

Centralt för kvalitativa forskningsintervjuer är att beskriva och tolka den intervjuades 

livsvärld och relationen till denna. Vi ville försöka förstå socionomernas tankar kring sitt 

arbete med aggressiva barn och ansåg därför att deras personliga beskrivningar behövdes, 

därför föll sig valet av en kvalitativ intervju naturligt för oss. Det viktiga är att förstå 
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innebörden av vad den intervjuade säger. Detta gjorde vi bland annat genom att tolka hur det 

sades genom att observera de intervjuades kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck. 

Intervjuaren bör förstå både det uttalade och det outtalade. En kvalitativ forskningsintervju 

söker inte efter allmänna åsikter, utan specifika. Dessa åsikter fick vi genom att ställa öppna 

frågor som de intervjuade kunde besvara utförligt. Vi var uppmärksamma på det som sades 

och var kritiska till egna hypoteser under intervjun. Vi försökte även klargöra eventuella 

mångtydigheter, bland annat genom att ställa följdfrågor (Kvale, 1997, s. 34-39). 

 

6.3 Urval av intervjupersoner 
 

Målet var att intervjua 4-6 socionomer på olika BUP i Stockholmsområdet. Ett representativt 

urval var inte eftersträvansvärt, utan urvalet skulle istället vara strategiskt. Då vi antog att 

många BUP-mottagningar inte skulle ha tid att ställa upp på intervjuer, kontaktade vi fler än 

vad vi skulle komma att behöva intervjua. Vi kontaktade tio mottagningar per telefon och 

inom ramen av två veckor var sex intervjupersoner inbokade, de övriga avböjde på grund av 

tidsbrist. Två av intervjupersonerna arbetar på samma BUP-mottagning och intervjuas 

tillsammans. Det innebär att intervjutillfällena är fem stycken och intervjupersonerna sex. 

 

Vid telefonkontakten påpekades att vi endast var intresserade av intervjuer med socionomer, 

detta för att deras utbildning skulle vara så lika som möjligt, men då alla socionomer på BUP 

måste ha minst en grundutbildning, kallad steg-1 utbildning, tror vi detta kan komma att 

påverka deras tankar. Vidare var vår första tanke att könsfördelningen mellan socionomerna 

vi intervjuade skulle vara jämn, men upptäckte sedan att vi fick anpassa oss efter de 

socionomer som hade tid och möjlighet att delta. Resultatet blev därför att vi bokade 

intervjuer med två män och fyra kvinnor, som alla var socionomer med olika 

vidareutbildningar. En reflektion vi har gjort är att de socionomer som ställde upp var positivt 

inställda till att bli intervjuade. Det kan vara så att de som valde att ställa upp har ett 

engagemang i ämnet eller ansåg att medverkandet i intervjun verkade intressant. Trots hög 

arbetsbelastning valde dessa socionomer att ta sig tid för intervjuerna, medan andra som 

eventuellt inte ansåg ämnet lika intressant avböjde. Detta kan ha påverkat resultatet på ett 

annat sätt än om deltagandet skulle vara obligatoriskt. 
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6.4 Intervjugenomförande 
 

Intervjuerna genomfördes på respektive BUP-mottagning. Vi hade tidigare informerat om att 

intervjuerna skulle pågå cirka 45 minuter, därför avsattes en timma för respektive intervju. I 

inledningsskedet av varje intervju presenterade vi oss själva och vårt syfte. Vi förklarade att 

under intervjuerna kommer en bandspelare att användas, men att dessa inspelningar sedan 

spelas över. Vidare berättade vi att deltagandet var frivilligt och att varken BUP-mottagningen 

eller den intervjuade socionomen kommer att namnges. 

 

Vi hade en i förväg utformad intervjuguide, vilken bifogas. Denna användes endast som stöd, 

då vi försökte att ha en så öppen intervju som möjligt. Vi undvek i den mån det gick att ställa 

frågor där svaret endast kunde vara ja eller nej. Trost (1997, s. 81-82) menar att man så långt 

som möjligt ska undvika att ställa frågor om varför. Detta för att det inte ska framstå som att 

forskaren ifrågasätter den intervjuade. Vi undvek därför denna utformning av frågor genom 

att ställa andra frågor som gav beskrivande svar, till exempel ”hur tänker du?” och ”hur tror 

du?”. Då oklarheter uppstod ställde vi följdfrågor, detta för att undvika missförstånd. Dessa 

följdfrågor presenteras inte i intervjuguiden då de endast ställdes för att vidareutveckla svaren 

eller förtydliga frågorna. 

 

Vi deltog båda aktivt i samtliga intervjuer, och hade i förväg kommit överens om att dela upp 

frågorna mellan oss. Detta för att undvika att avbryta varandra under intervjun. Trost (1997, s. 

43-44) påpekar att två intervjuare som är samspelta oftast gör en bättre intervju än en ensam 

intervjuare då informationsmängd och förståelse oftast blir större. 

 

Varje enskild intervju pågick cirka 45 minuter med undantag av den intervjun där två 

socionomer deltog som pågick cirka 60 minuter. Innan intervjuerna påbörjades påpekades att 

generella svar inte var att eftersträva utan istället respektive socionoms personliga åsikter och 

arbetssätt. Detta betonades särskilt i intervjun med de två socionomerna där vi antog att det 

kanske skulle vara lätt att falla in i mottagningens mer generella arbetssätt. Denna intervju 

utformades också till att bli mer en diskussion kring frågorna än konkreta svar på dessa. Vi 

tror därför att det faktum att de var två personer kan ha påverkat intervjusituationen. 
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6.4.1 Bearbetning av data 
 

Efter intervjugenomförandet transkriberades materialet, för att göra det mer lättöverskådligt. I 

resultatet och analysen har vi sedan kategoriserat materialet, det vill säga delat in det i olika 

teman, som bygger på våra forskningsfrågor och svaren vi fick. Under dessa teman har vi 

presenterat det vi anser vara väsentligt för vårt syfte. I resultatavsnittet presenteras en 

sammanfattning av hur diskussionerna sett ut under intervjuerna, även utdrag ur intervjuerna 

belyses med citat. Citaten har i vissa fall omformulerats från talspråk till skriftspråk då många 

utfyllnadsord som till exempel ”eh” och ”typ” förekom (Trost, 1997, s. 97). I analysdelen 

kommer vi sedan att koppla resultaten till den tidigare forskningen och till den teoretiska 

utgångspunkten, socialkonstruktivismen. Då socialkonstruktivismen utgår från Berger och 

Luckmanns idéer är det deras synsätt vi utgår ifrån i analysavsnittet. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt existerar alltså beteenden, men att definiera beteendet som 

aggressivt, samt vilken innebörd det får, tillskrivs av omgivningen. När vi i analysen ska se på 

vårt resultat ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär det att vi ska se hur 

socionomernas arbete ser ut utifrån hur respektive socionom anser att aggressivitet utvecklas, 

konstrueras. Så frågor kring hur socionomerna ser på aggressivitet, deras orsaksförklaringar 

och deras arbetssätt blir naturligt sammanlänkade. 

 

6.5 Etiska överväganden, validitet och reliabilitet 
 

En forskare ställs inför etiska överväganden under hela forskningsprocessen. Kvale tar upp tre 

etiska riktlinjer för forskning om människor vilka är; informerat samtycke, konfidentialitet 

och konsekvenser. Informerat samtycke handlar om att vara tydlig mot de intervjuade. Vi 

förklarade syftet med vår undersökning för deltagarna och att medverkandet var frivilligt. 

Konfidentialitet innebär att frågor om anonymitet måste beaktas. De intervjuade fick innan 

intervjun information om hur materialet skulle behandlas och att deras identitet inte skulle 

kunna spåras. Kvale menar också att forskaren måste vara medveten om vilka konsekvenser 

undersökningen kan leda till för den intervjuade. Forskaren ska vara medveten om att 

intervjuns öppenhet och intimitet kan leda till att personerna i undersökningen avslöjar saker 

som de senare kan komma att ångra. Som forskare måste man därför lägga upp intervjun så att 

de intervjuade inte tar skada av undersökningen. Till exempel var vi noga med att undvika 

ledande frågor då detta skulle kunna resultera i att intervjupersonerna blev påverkade av oss 

och därför gav svar som de kanske annars inte skulle ha gett (Kvale, 1997, s. 106-113).  
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Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en undersökning är, frånvaro av slumpmässiga fel. Ofta 

menar man att reliabiliteten är hög om en undersökning ger samma resultat vid en tidpunkt 

som vid en annan. Detta är svårt att direkt överföra på kvalitativa intervjuer, där hela resultatet 

påverkas av det personliga mötet som sker. Validitet är en fråga om man mäter det man avser 

att mäta, det vill säga om man empiriskt undersöker det man i teorin påstår att man ska 

undersöka. Forskaren måste kunna visa för andra att resultatet är relevant för 

problemställningen (Trost, 1997, s. 99-104).  

 

Begreppen validitet och reliabilitet kan inte användas på samma sätt i kvalitativa studier som i 

kvantitativa studier och begreppen ska därför användas med försiktighet. Däremot kan 

kvalitativa forskare ändå öka trovärdigheten i undersökningen genom att diskutera 

tillvägagångssättet och etiska problem, för att öka öppenheten i undersökningen (Trost, 1997, 

s. 101-102). Vi har beskrivit vår förförståelse inom ämnet och är medvetna om att denna kan 

påverka resultatet. Vi har beskrivit hur våra intervjuer gick till, hur frågorna utformades samt 

bifogat vår intervjuguide. Vi ställde följdfrågor när vi var osäkra på om vi hade förstått 

socionomernas svar, vilket innebär att vi minskar risken för feltolkningar. Hela metodavsnittet 

är ett försök att ge en tydlig beskrivning av genomförandet, vilket gör det lättare för läsaren 

att förstå hur vi har gått till väga, vilket ökar trovärdigheten i vår undersökning.  
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7 Resultat 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av de intervjuer som genomförts. Resultatet 

delas in i olika teman efter hur svaren såg ut. Dessa teman är arbetssätt, syn på aggressivitet, 

orsaksförklaringar och teorier. 

 

7.1 Arbetssätt 
 
Gemensamt för de intervjuade socionomerna är att deras arbete präglas av samtal i olika 

former. Samtliga ärenden inleds med ett eller flera samtal för att bedöma situationen kring 

barnet och lägga upp arbetet därefter. Alla socionomer betonade att i denna åldersgrupp, 6-12 

år, finns föräldrarna alltid med i arbetet. 
 

Det går inte att jobba utan föräldrarna, det är jätteviktigt, till 
och med ibland viktigare än att jobba med barnen (socionom 4). 

 

Flera av socionomerna beskrev att arbetet med föräldrarna ofta kretsar kring att stötta dem i 

uppfostran, hjälpa dem med gränssättning och ge råd om praktiska saker i vardagen. 

Socionomerna var alla överens om att personerna och miljön kring barnet har stor betydelse 

för barnets utveckling, särskilt föräldrarna och miljön i det egna hemmet. 

 
Man gör barnen en otjänst om man inte involverar föräldrarna i arbetet 
och bara tänker att det är barnet själv som ska förändras (socionom 1). 

 
Jag tycker alltid att man ska arbeta med föräldrarna, det är ju i den  

sättningen som barnet lever i, det är i alla fall så jag förstår hur barn 
blir till som människor, det är i sitt sammanhang (socionom 3). 

 

En socionom beskrev att hon ofta tittar på samspelet mellan förälder – barn genom att 

använda sig av videokamera. Detta gör hon för att uppmärksamma föräldrarna, som ofta tror 

att barnet gör som det vill, på att barnet är uppmärksamt på hur föräldrarna reagerar, är 

medvetna om deras närvaro och faktiskt är beroende av dem. 

 

En av de intervjuade berättade att han inledde sina kontakter med att göra en beteendeanalys, 

som går ut på att se i vilka situationer ett beteende visar sig och vilken respons detta beteende 

får, då han ansåg att beteenden som får förstärkning ofta kvarstår. Föräldrarna får lära sig att 

bemöta barnet på ett sätt som gör att barnets negativa beteende inte förstärks. 
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Positiv förstärkning är ju ingen metod, det är en naturlag.  
De beteenden som man får förstärkning på, de upprepar man. 

Så är det. Det gäller alla levande varelser (socionom 5). 
 

Flera av socionomerna berättade att skolan ofta kontaktar BUP, för att de upplever barnet som 

problematiskt, det är dock endast föräldrarna som kan få ett ärende att inledas. Ofta sker 

därför möten även med skolan för att få deras bild av barnet. En socionom framhöll att många 

barn kan ha svårt med övergången från förskolan till skolan, där det är ett annat klimat, stora 

skolgårdar och andra kravsituationer. Där kan många utbrott uppstå, barnet slåss, kränker 

andra verbalt och blir därför ofta betraktat som bråkigt. Vidare berättade hon att skolan ofta 

vill träffa BUP för att få en annan förståelse kring barnets utveckling och situation. Några av 

socionomerna menade att barnens aggressiva beteende ibland visar sig antingen i hemmet 

eller i skolan. Detta innebär ofta att missförstånd uppstår mellan föräldrarna och skolan och de 

skyller på varandra. Därför är det viktigt att samtala med alla parter så att man får en 

gemensam bild av barnet. En socionom berättade att hennes mottagning hade ett kontinuerligt 

och fungerande samarbete med skolan och socialtjänsten. Hon ansåg att det var viktigt att alla 

vuxna i barnets närhet samarbetar. 

 

Om alla strävar mot samma mål så hjälper man  
barnet att hantera sitt beteende. Om alla vuxna drar åt 

samma håll så blir det kontinuitet. Då ger man inte barnet 
något utrymme för att vara utagerande (socionom 6). 

 

Även om problemen bara yttrar sig i en viss miljö så beskriver flera socionomer att de tror att 

det i grunden handlar om barnets svårigheter att hantera känslor, vilket alla barn måste få 

hjälp med av vuxna under sin utveckling. Några socionomer berättade även att föräldrarna 

inte alltid förstår varför barnen reagerar som de gör, vilket i sin tur kan försvåra deras 

möjligheter att hjälpa barnen att hantera sina känslor. En gemensam beskrivning var att en 

stor del av arbetet riktar in sig på att få föräldrarna att inse att det främst är de som måste 

hjälpa barnen att reglera och hantera sina känslor. Detta är nödvändigt då den hjälp barnen får 

på BUP inte är tillräcklig. 

 
Hit kommer man kanske en gång i veckan, tre  

kvart, det är ju en droppe i havet, så jag tänker att 
det är viktigt att jobba med föräldrarna (socionom 4). 

 
Hur man reglerar sina känslor är någonting man 
lär sig i en relation och där är det ju föräldrarna 

som barnet ska få hjälp av (socionom 1). 

 24



Några socionomer har utformat sina egna arbetssätt medan andra använder sig av särskilda 

arbetsmetoder. Flera socionomer nämnde i olika sammanhang ART, men bara en socionom 

berättade att hon var utbildad ART-instruktör och höll ibland individuella ART-kurser med 

barn. En socionom använde sig av en metod kallad Theraplay, där föräldern genom 

instruktioner fungerar som styrande i lek med barnet. Sekvensen filmas under tiden av 

socionomen och diskuteras sedan efteråt med föräldern. Denna metod tydliggör bland annat 

hur samspelet mellan förälder och barn ser ut. En annan socionom var utbildad ledare i Parent 

Training och höll i föräldragrupper. Han berättade också att han försöker ha en bekräftande 

inställning i mötet med familjen. Han förklarade att det ofta finns skuld- och skamkänslor 

inblandat hos både föräldrarna och barnet. Barnet känner att det har agerat på ett sätt som inte 

är önskvärt och föräldrarna känner att de inte alltid kan hantera det, därför betonade han att 

det är viktigt att man som professionell visar att man förstår problemen och inte skuldbelägger 

någon. Barn som har aggressionsproblem och är utagerande kan ha bristande sociala 

färdigheter som att klara av att samtala om problem. Detta innebär att barnen inte alltid är 

mottagliga för hjälp utifrån, därför är det mer effektivt att gå via föräldrarna och hjälpa dem 

att bemöta barnen i problematiska situationer, ansåg han. 

 
Det handlar om att föräldrarna ska lära sig bemöta barnet  

på andra sätt än de gjort hittills i samband med det aggressiva 
beteendet och titta på vad det är för önskvärt beteende man 
vill ha istället, att lära barnet sociala färdigheter, hur man 

hanterar motgångar och löser problem (socionom 5). 
 

Några socionomer beskrev att de ofta arbetar ihop med en kollega, där en samtalar med 

föräldrarna medan den andra fokuserar sig på barnet. En av dessa socionomer beskrev att hon 

ofta ger föräldrarna hemläxor, som till exempel kan handla om att sätta gränser. Detta följs 

sedan upp vid nästa möte. Hon berättade vidare om en ny metod, kallad SNAP, som på 

svenska står för stop, tänk och kör. Metoden är en kognitiv beteendeträning som påminner om 

ART. Hon beskrev att denna arbetsform inom kort kommer att börja användas på 

mottagningen. Behandlingen riktar sig främst till barn mellan 6-12 år som gruppvis deltar i 

programmet. Metoden går ut på att aggressiva barn ska lära sig alternativa sätt att reagera. 

Hon jämförde delarna i metoden med trafikljusets färger; rött, gult och grönt. När man blir arg 

ska man stanna upp (rött), lugna ner sig och tänka på alternativ (gult) och sedan agera med det 

nya alternativet (grönt). 
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Att genom lek förstå barnets känslor var ett naturligt arbetssätt för en socionom. Hon ansåg att 

för att kunna hjälpa ett barn med aggressionsbeteende måste man förstå varför barnet är 

aggressivt. Hon menade att små barn inte har förmåga att uttrycka sina känslor i ord på 

samma sätt som vuxna och ansåg därför att lek var ett sätt att kommunicera på barnets villkor. 

Leken utspelar sig ofta i sandlådan som hon såg som ett av sina viktigaste redskap i 

behandlingen. Hon beskrev att en sexåring gärna leker i sandlådan medan det ofta tar längre 

tid för en tolvåring att våga gå dit. Många socionomer menade dock att deras upplägg av 

arbetet med barnet inte behöver bero på dess ålder utan snarare mognad, då en tolvåring som 

kommer till BUP ofta kan vara omogen. 

 

Jag tänker att det finns ingen 6-12 åring som sätter sig i  
en stol och berättar att såhär är det och såhär mår jag, framför allt  

inte när det sitter flera vuxna i rummet, som det inte sällan är. Det är  
därför man måste ge barnet en chans att berätta på sina villkor och på  

sitt sätt och jag tänker att det är genom lek (socionom 6). 
 
 

7.2 Syn på aggressivitet 
 

Socionomerna hade flera olika beskrivningar på vad ett aggressivt beteende innebar för dem. 

Några av dessa definitioner var självskadebeteende, ätstörningar, utagerande beteenden och 

verbal aggressivitet. 

 

Man kan vara arg som ett uttryck för så många olika saker, man kan 
vara arg för att man är arg, man kan vara arg för att man är ledsen, 

man kan vara arg för att man har svårt att koncentrera sig, för mig är 
aggressionsproblematik inte en homogen grupp, man kan inte betrakta 

alla barn med något slags ilskeuttryck likadant (socionom 3). 
 

Vad är skillnaden mellan att vara arg och aggressiv (…) och vad är 
ett aggressivt beteende och vad är att inte bli mött? (socionom 1). 

 

Trots att socionomerna hade flera beskrivningar av vad ett aggressivt beteende kan innebära, 

så ansåg alla att gruppen utagerande barn tillhörde denna kategori. Den vanligaste 

definitionen var barn som bråkar, är våldsamma, verbalt hotande och explosiva, på något sätt 

utagerande.  
 

Aggressivitet? Det är ju när man blir våldsam, det 
behöver ju inte vara med fysiskt våld, det kan också vara 
med väldigt högljudd röst, verbal aggressivitet, att vara 

explosiv, ilskeutbrott är också aggressivitet (socionom 5). 
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De här latensbarnen har ju ofta inte så svårt med  
ilskeuttrycket, det är lätt att fånga upp, de bits, bråkar 

och de stör i skolan och på fritids, det är väl den här gruppen 
man brukar tänka på som bråkiga barn (socionom 3). 

 

Även om socionomerna inte alltid trodde att barnen var medvetna om sina problem, så 

menade de att barnen säkert märker omgivningens ogillande reaktioner och tar illa vid sig. 

Majoriteten av socionomerna framhöll att den negativa kritiken påverkar barnens 

självförtroende. 
 
 

Man vet att man är annorlunda, alla de här reaktionerna  
man får utav omgivningen, fröken säger att nu ska du sitta 
stilla, flickorna i flätor säger att han bet mig, så man blir ju 

väldigt impopulär i gruppen och får dålig självkänsla (socionom 2). 
 
 
Flera socionomer beskrev att de ansåg att omgivningens syn på dessa barn påverkar barnens 

känslor och beteende. Det påverkar barnet när omgivningen alltid är beredd på att det ska 

hända något, att barnet ska få ett utbrott och barnet känner av detta, menade en socionom. En 

annan socionom beskrev en liknande situation. Hon menade att barnen till och med kan 

påverkas så mycket att de iscensätter utbrott då de känner omgivningens förväntan på att de 

förr eller senare ska få ett utbrott, när det väl är över slipper barnen vara rädda för när det ska 

ske. När omgivningen beskriver barnens beteende som negativt leder detta till att barnet 

formar sin självbild därefter. 
 

Hur blir man om man alltid är busen? Man får låg  
självkänsla av att alltid hamna i bråk(…)omvärlden ska 

alltid på något sätt förhålla sig till barnet, inte till som vem 
som helst, utan till någon som kan bli arg (socionom 1). 

 
 

Om barnet råkar ha otur och har en lärare som är 
 livrädd för en, när man till exempel är tio år(…)kan man 

fundera över vad det gör med en liten kille, vad tänker han? 
Hur ser han på sig själv? Vad är hans fantasier om hur  

omgivningen ser på honom om hur farlig han är? För om 
vi tänker oss att det här är ett uttryck för krångliga känslor så 
innebär ju det att det som han känner är farligt (socionom 3). 

 
 

En annan socionom ansåg att aggressivitet alltid var någonting negativt. Han menade att man 

bör reservera begreppet aggressivitet till ett oönskat beteende och inte som det 

psykodynamiska synsättet ser det, som en självhävdande drift.  
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Ilska, som affekt betraktat, att bli arg, det är önskvärt, man  
behöver kunna säga ifrån, men ett aggressivt beteende är 

dysfunktionellt, det för med sig så mycket negativt (socionom 5). 
 

De flesta socionomerna trodde att många av barnen med denna problematik var medvetna om 

att de på något sätt är annorlunda. De är medvetna om att de råkar i bråk och de har låg 

självkänsla, men de har svårt att se sin egen del i situationen. Barnen beskriver ofta att det är 

andras fel, att det är omgivningen som är problemet.  

 
Enligt dessa barn med aggressionsproblematik,  
är det oftast andras fel, andra som är dumma, 

som syskon och kompisar (socionom 5). 
 
 

7.3 Orsaksförklaringar 
 
Majoriteten av socionomerna tyckte att det var viktigt att ta reda på orsaken till varje barns 

problem, då alla orsaker är individuella. Flera av socionomerna ansåg att vissa barn har en 

medfödd sårbarhet för att utveckla aggressivitet. Alla socionomerna beskrev att de i 

inledningsskedet i sina kontakter hade samtal för att bedöma situationen, här ingick för de 

flesta att ta reda på orsaken till problemet. En socionom berättade att ett barn som har varit 

med om något trauma ibland kan reagera som ett barn med en ADHD-diagnos. Därför är 

bedömningsfasen viktig för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt. 

 
Jag brukar börja med att kartlägga situationen,  

har det hänt något speciellt i det här barnets liv? Har 
mormor precis dött eller ska föräldrarna skiljas? Alltså 

finns det något yttre som påverkar? (socionom 2). 
 

En socionom menade dock på att han tyckte att det var viktigare att se vilka konsekvenser 

barnets beteende ledde till och vad som händer i den situationen än varför barnet beter sig på 

det sättet. 
 

Det handlar ju inte så mycket om att förstå varför barnet 
blir våldsamt även om det kan vara intressant att veta vad det 
är som utlöser, det är ju oftast någon typ av stress eller krav, 

men det viktigaste är egentligen att analysera vad barnet får för 
respons på sin ilska och sitt aggressiva beteende (socionom 5). 

 

Alla socionomerna ansåg att den största riskfaktorn för att utveckla ett aggressivt beteende är 

om barnet lever under svåra förhållanden, får uppleva många konflikter eller inte blir 

tillräckligt uppmärksammat av omgivningen. En socionom trodde att för att ett beteende ska 
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utvecklas till ett aggressivt beteende krävs det både att man inte har fått hjälp att hantera 

starka känslor av olika slag, men också att man har dåliga erfarenheter med sig, till exempel 

mycket bråk hemma. Samma socionom menade att även om beteendet bara visar sig i skolan 

så tror hon att det egentligen handlar om barnets bristande förmåga att hantera impulser och 

kränkningar. Detta är främst föräldrarnas uppgift att hjälpa barnet med, eftersom de står 

barnet närmast, därför är det nödvändigt att arbeta med föräldrarna och inte enbart rikta sig till 

barnet. En åsikt som framkom är att föräldrarna både kan vara de som förstärker barnens 

problem, men även de som kan bryta beteendemönstret. Problemen kan förvärras av att 

föräldrarna inte vågar ta kontrollen och känner tillit till att de klarar av att hantera barnens 

utbrott. Det är viktigt att föräldrarna klarar av både gränssättning och att ge barnet positiv 

uppmärksamhet. Därför är föräldrarnas delaktighet i arbetet viktig. 

 

En socionom menade att barn tar efter sin omgivning, sina föräldrar och sina förebilder. Han 

trodde inte att det behöver vara så att barnet blir slaget eller misshandlat för att bli aggressivt, 

utan att det räcker med att föräldrarna har för vana att reagera med ilska för att de inte kan 

hantera situationer, och detta beteende tar barnet efter. 

 

Att barnets sårbarhetsgrad påverkar barnets förmåga att hantera stress och konflikter var en 

åsikt som en socionom hade. Men även ett barn som är ganska stabilt i grunden kan utveckla 

ett aggressivt beteende om det utsätts för starka påfrestningar. 

 
Har man en låg sårbarhet så behövs det mycket stress 

för att utlösa ett problem, men har man en stor medfödd 
sårbarhet, så kanske det räcker med lite stress. Men mycket 

stress och mycket påfrestningar i hemmet kan utlösa det 
här beteendet även om man är ganska stabil (socionom 5). 

 

7.4 Teorier 
 
De flesta av intervjupersonerna ansåg sig utgå från en psykodynamisk teoretisk grund. Till 

exempel så tyckte många att det var viktigt att se till anknytningen och på samspelet mellan 

föräldrar och barn. Den socionomen som ofta använde sig av videokamera i sitt arbete 

menade att det var just i syfte att tydliggöra hur samspelet mellan förälder och barn såg ut. I 

det praktiska arbetet använde socionomerna även andra teorier som systemteori och kognitiv 

teori. Framför allt i arbetet med familjen använde sig flera socionomer av ett 

systemteorietiskt- och familjeterapeutiskt tänkande. En socionom ansåg sig dock främst ha ett 
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kognitivt synsätt med psykodynamiska tankar endast i bakhuvudet. I arbetet med familjer 

arbetade hon ofta kognitivt genom att skriva ner i vilka situationer ett beteende kunde uppstå 

och vilka konsekvenser detta beteende kunde tänkas få. Detta för att tydliggöra problematiska 

situationer för barnet och föräldrarna och få de att förstå sambandet. 

 
Jag tänker ganska mycket kognitivt, tanke – känsla – handling. 

Situation – beteende – konsekvens (socionom 4). 
 

En annan socionom ansåg sig utgå från kognitiva teorier samt inlärningsteorier och arbetade 

konkret med att förändra barnens aggressiva beteende. Han utgick ifrån dessa teorier då han 

ansåg att denna grupp inte var lika behjälpt av psykodynamiska metoder.  

 

En socionom berättade att han alltid utgick från en psykodynamisk grund, även om han ibland 

influerades av andra teorier. Han tänkte ofta i form av drifter och beskrev hur han såg 

människans utveckling och tog i detta sammanhang även upp Freuds begrepp libido. 

 

Det psykodynamiska synsättet framkom hos flera socionomer. En intervjuad berättade att hon 

alltid stödjer sig på ett utvecklingspsykologiskt tänkande. Hon förklarade att hon hade svårt 

att enbart arbeta med beteendet då hon trodde att barnen alltid försökte förmedla någonting 

genom sin aggressivitet. Hon beskrev att hon inledde samtalen med att berätta för föräldrarna 

att hon ansåg att man måste förstå de bakomliggande orsakerna till barnets aggressivitet för 

att kunna hjälpa det. Barnen kommer till BUP för ett utagerande aggressivt beteende och BUP 

arbetar sedan med att försöka sätt ord på barnens känslor. Ett mål, förklarade socionomen, är 

att få barnen att beskriva varför de är arga, att kunna prata om känslorna.  

 

Min grund är ett utvecklingspsykologiskt tänkande.  
Relationen mellan barn och förälder är väldigt viktig. Det  

är därför jag jobbar mycket med sandlådan som redskap och  
samspelslekar. Jag tror ju alltid att barnet försöker kommunicera  

någonting med sitt aggressiva beteende, att det ligger  
någonting bakom och det är ju det jag vill ta reda på och  

inte bara jobba med själva beteendet (socionom 6). 
 

Flera socionomer ansåg sig ha ett eklektiskt tänkande då de använde sig av flera teorier. De 

utgick ofta ifrån en specifik teori i grunden men beskrev att de ibland tog in fler synsätt. 

 
Jag har läst så mycket och gått så många olika kurser, 
så teorierna integreras i ens person (socionom 4). 
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8 Analys 
 

Analysavsnittet delas in i samma teman som i resultatet. Hela resultatet kommer att kopplas 

till tidigare forskning, första och andra frågan i vår frågeställning kopplas även till vår 

teoretiska utgångspunkt. Sista frågan i frågeställningen kopplas enbart till psykodynamisk, 

kognitiv och behavioristisk teori. 

 

8.1 Arbetssätt  
 
Alla socionomer beskrev att en av de viktigaste arbetsuppgifterna var att arbeta med 

föräldrarna och hjälpa dem med bemötandet av barnen. Risholm Mothander (1998, s. 75) 

menar att vuxna ofta missuppfattar barns beteende och agerande för att de inte följer ett 

förväntat mönster. Wrangsjö (1998, s. 16) menar att alla personer i dessa barns omgivning 

därför måste anstränga sig för att inte döma barnen efter beteendet utan försöka förstå deras 

upplevelsevärld. Alla de intervjuade socionomerna ansåg att föräldrarna hade det största 

inflytandet över barnen. Socionomerna beskrev att föräldrarna ofta har svårt att förstå barnens 

beteende och inte vet hur de ska handskas med det. De ansåg att det var av största vikt att 

hjälpa föräldrarna att förstå och hantera barnens beteende, då barnen är beroende av stöd från 

föräldrarna. Somliga socionomer fokuserade dock mer på förståelsen för beteendet medan 

andra ansåg att det var viktigare att hjälpa föräldrarna att bemöta barnens aggressiva beteende 

på ett adekvat sätt.  

 

De socionomer som fokuserade på att förändra barnens beteende, gjorde detta främst genom 

att arbeta med föräldrarna. De försökte göra föräldrarna och barnen medvetna om vilka 

konsekvenser ett beteende kunde leda till. Detta kan kopplas till Wadström (2004, s. 11-57) 

som beskriver inlärningsteorin där ett beteende vidmakthålls om det leder till positiva 

konsekvenser. Wadström tar upp att det är viktigt att uppmärksamma hur omgivningen 

reagerar på barnens beteende för att kunna förändra det, vilket också flera socionomer ansåg. 

En socionom höll grupper i Parent Training och ansåg att det var mer effektivt att hjälpa 

barnen via föräldrarna då föräldrarnas respons på barnens aggressiva beteende är avgörande 

för om de förändrar beteendet eller inte. Andershed & Andershed (2005, s. 203-207) beskriver 

Parent Training som en metod som syftar till att stötta föräldrarna i sin roll, till exempel att 

hjälpa dem med gränssättning. 
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Vikten av ett fungerande samarbete mellan olika personer i barnets miljö, betonade de flesta 

socionomer. De menade att alla i barnets omgivning bör vara överens om hur man ska bemöta 

barnet. Ibland har föräldrarna och skolan olika uppfattningar om barnet och då är det viktigt 

att träffas och få en gemensam bild. En socionom beskrev att för att inte ge barnet något 

utrymme för sitt utagerande beteende krävs det att alla vuxna i barnets omgivning strävar mot 

samma mål och har samma förhållningssätt. Även Larsson-Swärd (1999, s. 50) tar upp att 

samarbetet kring barnet och ett gemensamt förhållningssätt är avgörande för dess utveckling. 

Om till exempel skolan inte har föräldrarna med sig i sitt arbete är det svårt att förändra 

barnets situation. 

 

8.2 Syn på aggressivitet 
 
Alla de intervjuade socionomerna ansåg att i kategorin aggressivt beteende ingick ett 

utagerande beteende. Även om flera definitioner på begreppet uppkom så var det denna 

beskrivning som var den vanligaste och ofta den första som socionomerna kom att tänka på. 

Detta kan förstås utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Tidigare forskning kopplar 

ofta ihop ett utagerande beteende med ett aggressivt beteende. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet menar att kontexten är avgörande för hur vi skapar innebörder och får kunskap 

om verkligheten (Payne, 2002, s. 38-52). Att forskningen tar upp utagerande beteende som ett 

tydligt aggressivt beteende innebär att socionomerna kan ha blivit påverkade av denna 

beskrivning och därmed fått samma uppfattning. I inledningsskedet av intervjuerna förklarade 

vi att vi ville ha socionomernas personliga beskrivningar och åsikter. När socionomerna skulle 

beskriva vad ett aggressivt beteende innebar för dem, var det ändå många som inledde sina 

svar på frågan med att ta upp vad de trodde var den allmänna åsikten, vilket var ett utagerande 

beteende. Det kan vara för att socionomerna förväntade sig att det var den innebörd vi som 

forskare tillskrev beteendet. Även detta visar hur den sociala kontexten påverkar 

socionomernas tankar kring beteendet. 

 

Några socionomer tog upp att omgivningens reaktioner på barnets beteende kan påverka dess 

självbild. De barn som har dessa problem kanske inte alltid förstår innebörden av sina egna 

känslor och har svårt att sätta ord på dessa. När omgivningen sedan beskriver barnets 

beteende som negativt finns det en risk att barnet identifierar sig med denna beskrivning och 

uppfattar sina känslor som negativa.  Socionomernas beskrivningar går att koppla till den 

socialkonstruktivistiska teorin. Barnet har ett beteende som människor i omgivningen 
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beskriver som störande och aggressivt. Beteendet existerar alltså, men innebörden tillskrivs av 

omgivningen (Hacking, 1999, s. 40-42). 

 

Flera socionomer beskriver att barn med aggressionsbeteende ofta har brister i sociala 

färdigheter. Att de därför reagerar med ett aggressivt beteende istället för att samtala om 

händelser. Samtidigt uppfattar många socionomer att barnen känner av omgivningens 

reaktioner och ogillande. Barnen känner av både den uttalade negativa kritik de får men även 

omgivningens outtalade negativa känslor. Detta måste innebära att barnen ändå har den 

sociala färdigheten att tolka omgivningens reaktioner, det de har svårt för är hur de ska 

bemöta dessa reaktioner. Här har de vuxna i barnens omgivning ett stort ansvar. Wrangsjö 

(1998, s. 16) menar att de vuxna måste lära sig ett fungerande förhållningssätt till barnen. För 

att arbeta med dessa barn måste man förstå hur de upplever sin omgivning, så att barnen inte 

känner sig missförstådda. En tanke som vi får är att det kanske är så att barnen, trots att de 

vuxna inte alltid förstår detta, uppfattar omgivningens reaktioner och tillsägelser men har 

svårt att anpassa sina egna reaktioner efter detta. 

 

Flera socionomer beskrev, som tidigare nämnts, att barn med dessa beteenden ofta beskrivs 

som bråkiga och svåra att bemöta. Även Cederblad (2001, s.151) diskuterar att vi i vårt 

samhälle har en låg toleransnivå för ett aggressivt beteende och att individer med detta 

beteende ofta uppfattas som besvärliga och störande.  

 

En intervjuperson tog upp att problem kan uppstå då ett barn går från förskola till skola. Hon 

nämnde att barn kan ha svårt för de stora grupperna och de nya kravsituationerna, och att det 

ofta är i dessa situationer som bråk kan uppstå. Det här stämmer överens med det Kadesjö 

(2001, s. 184-190) tar upp. Skolpersonalen bör vara medveten om att övergången från 

förskola till skola kan innebära stora förändringar för barnet som kan medföra problem. Det 

här kan kopplas till socialkonstruktivismen som hävdar att fenomen är beroende av sin 

kontext (Payne, 2002, s. 38-52). När barnen flyttar från ett sammanhang till ett annat så blir 

deras beteende tydligt. Detta behöver inte innebära att det aggressiva beteendet inte existerade 

tidigare, men i skolmiljön så uppstår fler situationer då beteendet blir synligt för omgivningen. 

Då det i skolan ställs krav på barnet att klara av situationer som de inte har behövt klara av 

tidigare så kan detta beteende visa sig. 

 

 33



Ett par socionomer tog upp att barn med aggressionsproblematik har svårt att sätta ord på sina 

känslor. En socionom menade att det ligger i problemets natur att ha svårigheter att samtala 

om problem. Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt är språket en central del då det är via 

språket som vi förstår varandra och skapar gemensamma bilder av verkligheten (Bergmark & 

Oscarsson, 2002, s. 143-145). Har barnet då en bristande verbal förmåga kan detta leda till att 

de blir missförstådda och blir betraktade som avvikande i samhället.  

 

8.3 Orsaksförklaringar 
 
Alla socionomer var överens om att den största riskfaktorn för att utveckla ett aggressivt 

beteende var en konfliktfylld hemmiljö. Om barnet upplever många svårigheter under 

uppväxten och har föräldrar som brister i omsorgen finns det en stor risk att barnet utvecklar 

många svåra känslor som det inte får hjälp med att hantera. Flera socionomer tog även upp att 

barn ofta tar efter personer i sin omgivning, om de då upplever aggressivitet i sin närmiljö är 

det troligt att de upprepar samma beteende. Socionomernas yrkeserfarenheter att det oftast är 

barn från otillfredsställande hemmiljöer som utvecklar aggressiva beteenden stämmer överens 

med flera forskares åsikter. Havnesköld (1998, s. 124) och Raundalen (1997, loc. cit.) anser 

att negativa erfarenheter i barndomen kan ge upphov till ett aggressivt beteende. Grunden för 

barns utveckling läggs i familjen och därför är en dålig uppväxtmiljö en stor riskfaktor. 

Däremot så tog de flesta socionomer upp flera förklaringar till beteendet och menade att 

problemens orsaker var individuella. Denna tanke återfinns i det socialkonstruktivistiska 

synsättet. Vad som orsakar ett aggressivt beteende är enligt en socialkonstruktivistisk syn inte 

något som kan fastställas. Orsaksförklaringar måste ses som konstruktioner som 

överensstämmer med den samhälleliga kontexten man lever i och de normer som råder just 

där och då (Bergmark & Oscarsson, 2002, s. 143-145). 

 

Om ett barn får fel respons på sitt beteende, till exempel förstärkning på ett negativt beteende, 

vidmakthålls detta. Detta behavioristiska synsätt utgick flera socionomer ifrån, som tidigare 

har nämnts. Fel respons på ett beteende behöver inte vara en orsak till att ett aggressivt 

beteende uppstår, men det kan vara en anledning till att beteendet kvarstår. Detta synsätt 

arbetade några socionomer efter för att kunna bryta barnets negativa beteendemönster. Det är 

inte lika viktigt att ta reda på orsaken till beteendet som att bryta det, ansåg några socionomer. 

Att förstärkning påverkar en individs beteende är en grundläggande tanke i den 

behavioristiska teorin (Payne, 2002, s. 182). 
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8.4 Teorier 
 
Flera socionomer diskuterade anknytningsteorier och vikten av att uppmärksamma samspelet 

mellan föräldrarna och barnet. En socionom beskrev att hon använder sig av en konkret metod 

för detta. Genom att använda sig av videokamera och filma föräldrarna och barnet 

tillsammans sätter hon samspelet i fokus. Detta gör hon för att uppmärksamma föräldrarna på 

att barnet är mer beroende av deras reaktioner och närhet än vad föräldrarna ofta tror. Detta 

stämmer överens med Bowlbys teori om anknytning som har sina rötter i den 

psykodynamiska teorin. Anknytningsteorin ser på den tidiga relationen mellan förälder och 

barn som avgörande för hur barnet kommer att kunna hantera svårigheter senare i livet. Det 

nyfödda barnet kan inte överleva utan någon som tar hand om det och har därför ett medfött 

anknytningsbehov. Barnets anknytningsbeteende syftar till att ge det närhet och skydd 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 245-249). 

 

En intervjuperson definierade barn i åldersgruppen 6-12 år som latensbarn och ansåg att 

aggressiva barn i denna ålder är lätta att upptäcka då deras ilskeuttryck ofta tar sin form i 

utagerande beteende. Då han benämner åldersgruppen som latensbarn visar detta att han har 

ett psykodynamiskt synsätt, eftersom det var Freud som introducerade begreppet latens i den 

psykodynamiska teorin. Samma socionom berättade att han ofta i sitt arbete försökte förstå 

barnens beteende i form av drifter. Han beskrev hur han såg människans utveckling och tog i 

detta sammanhang även upp Freuds begrepp libido, vilket ytterligare visar att han utgår från 

ett psykodynamiskt synsätt. Det psykodynamiska synsättet ser människan som driftstyrd och 

libido, sexualdriften, som den starkaste driften (Payne, 2002, s. 111-117). 

 

En socionom berättade att han i sina kontakter gör en beteendeanalys, för att se i vilka 

situationer barnets negativa beteende visar sig och vilken respons beteendet får. Stor del av 

arbetet handlar om att hjälpa föräldrarna att bemöta barnet så att de inte förstärker dess 

negativa beteende. Han menade att alla beteenden som får förstärkning vidmakthålls, därför är 

det avgörande för förändringsarbetet hur personer i barnets omgivning bemöter barnet. Den 

andra socionomen var utbildad ART-instruktör och beskrev även att hon ofta tänker i termer 

av situation – beteende – konsekvens och tanke – känsla – handling vilket hon även använder 

sig av konkret i arbetet med de familjer hon träffar. Att tänka i banor av att negativa känslor 

påverkar beteendet går tydligt att koppla till den kognitiva teorin. För att förändra de negativa 

känslorna som feltolkningarna kan ge upphov till måste vi bli medvetna om hur dessa 
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feltolkningar ser ut och lära in nya sätt att se på situationen (Juhela, 1994, s. 19-24). Det 

faktum att hon höll ART-kurser visar också att hon har ett kognitivt synsätt, då ART är en 

kognitiv beteendeterapeutisk arbetsmetod (Goldstein, Glick & Gibbs, 2000, s. 9-20). Mycket i 

socionomernas arbetssätt stämmer även överens med den behavioristiska teorin, till exempel 

att göra en beteendeanalys. Enligt denna teori använder man sig av förstärkning för att 

förändra ett beteende. Att fokusera på beteendet och vilka konsekvenser detta beteende leder 

till är centralt i den behavioristiska teorin (Wadström, 2004, s. 11-57). 

 

Flera socionomer förklarade att de tänkte systemteoretiskt i den bemärkelsen att de arbetar 

med inbördes relationer i familjen. Alla beskrev att arbetet med föräldrarna var grundläggande 

för att hjälpa barnet men betonade även vikten av att samarbeta med alla betydelsefulla 

personer i dess omgivning. Enligt ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att se till alla 

delar i systemet (Wrangsjö, 1998, s. 10-11). Detta gjorde också socionomerna genom att 

betona vikten av samarbete. 

 

Att barnet vill förmedla någonting med sitt aggressiva beteende ansåg en socionom var 

grundtanken i sitt arbete. Hon beskrev att hon i inledningen av kontakterna berättade för 

föräldrarna om sin syn på barnets beteende, att hon ansåg att barnet alltid försökte förmedla 

någonting genom sitt beteende och att man måste förstå orsaken till beteendet för att kunna 

hjälpa barnet. Att få en förståelse för ett beteende är grunden i den psykodynamiska teorin. 

Först efter att ha kommit till insikt om sina egna reaktionsmönster kan man förstå sina 

problem (Helleday, Jorup & Wikander, 1998, s. 37). 
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9 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningarna och hur dessa har besvarats. Vidare beskrivs några 

reflektioner kring resultatet och metodens för- och nackdelar. Kapitlet avslutas med några 

förslag till fortsatt forskning. 

 

9.1 Diskussion om frågeställningarna 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socionomer på BUP arbetar med barn som visar 

aggressionsbeteende och vilka teoretiska utgångspunkter de har kring detta. Våra 

övergripande frågeställningar var hur socionomer på BUP arbetar med dessa barn, hur arbetet 

motiveras och hur deras teoretiska utgångspunkter ser ut. En kategorisering av resultatet samt 

analysen gjordes utifrån fyra teman; arbetssätt, syn på aggressivitet, orsaksförklaringar och 

teorier, utifrån intervjusvaren som framkom. 

 

På frågorna kring hur socionomerna arbetar med barn som visar aggressionsbeteende har vi 

funnit den gemensamma nämnaren att alla socionomerna involverade föräldrarna i arbetet. 

Arbetsformen var främst samtal, men även lek för att barnen lättare skulle kunna uttrycka sig. 

En motivering till att de arbetade med föräldrarna var för att de ansåg att en fungerande 

relation mellan föräldrarna och barnen var avgörande för barnens utveckling. Socionomernas 

orsaksförklaringar till aggressivitet varierade men alla ansåg att miljön var den största 

påverkande faktorn, även detta motiverade socionomernas arbete med föräldrarna.  

 

Flera socionomer använde sig av arbetssätt som utgick ifrån kognitiva och behavioristiska 

teorier, där de fokuserade på att förändra barnens aggressiva beteende. Detta gjordes främst 

genom att förändra den respons som barnet fick på sitt beteende. Det vi fann intressant var att 

de socionomer som ansåg sig utgå ifrån kognitiva teorier, ansåg vi även arbetade utifrån 

behavioristiska teorier. Denna teori nämnde dock inte socionomerna själva, däremot nämndes 

inlärningsteorin, vilket är en behavioristisk teori. Andra socionomer fokuserade mer på att 

förstå vad som låg bakom barnens aggressivitet, då de menade att aggressiviteten ofta 

representerade andra känslor. Dessa socionomer ansåg sig ha en psykodynamisk grundsyn.  

Det psykodynamiska, det kognitiva och det behavioristiska synsättet var, enligt oss, de 

grundläggande psykologiska teorier som de utgick ifrån, men deras arbetssätt präglades även 
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av ett systemteoretiskt tänkande. Någonting som vi finner intressant är att det är tydligt att de 

flesta av socionomerna som vi har intervjuat har ett eklektiskt synsätt. Alla socionomer hade 

sin grund i en teori men de tog även hjälp av andra teorier. När det behövdes använde sig 

socionomerna av olika teorier, vilket är kännetecknande för ett eklektiskt synsätt.  

 

Vi anser att vi genom vår undersökning har uppnått vårt syfte och fått svar på våra 

frågeställningar om hur socionomerna arbetar, hur deras arbetssätt motiveras och hur deras 

teoretiska utgångspunkter ser ut. Genom de kvalitativa intervjuerna har vi fått socionomernas 

personliga beskrivningar vilket har gett oss en djupare förståelse för deras tankar om 

aggressivitet. De tre psykologiska teorierna som vi har gjort återkopplingar till i analysen har 

utgjort användbara verktyg för att tolka resultatet, då mycket ur teorierna stämde överens med 

socionomernas beskrivningar. Även det socialkonstruktivistiska perspektivet har varit till 

hjälp vid tolkningsprocessen då det har gett oss ytterligare en aspekt att förstå problemet på. 

Till exempel beskrev flera socionomer att när omgivningen beskriver barnets beteende i 

negativa termer påverkas barnets självbild, vilket också blir tydligt utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt. En slutsats som vi har dragit är att stora delar av vårt resultat 

även stämmer överens med den tidigare forskningen. Forskningen betonade bland annat 

vikten av samarbete mellan alla i barnets närhet och föräldrarnas delaktighet i arbetet med 

barnet, vilket även socionomerna ansåg var grundläggande för att kunna hjälpa barnet. 

 

9.2 Reflektioner 
 

En slutsats som vi har dragit är att de teorier som socionomerna ansåg sig utgå ifrån stämde 

överens med det arbetssätt de hade. Genom beskrivningarna som socionomerna gav av hur de 

arbetar och hur de ser på aggressivitet ser vi en tydlig koppling till de olika teorierna som de 

ansåg sig utgå ifrån. Det faktum att socionomerna är teorimedvetna visar att de reflekterar 

över sitt arbete och sin egen yrkesroll.  

 
Vi har uppfattat att teorierna som beskrivs i den tidigare forskningen inom ämnet utgår från 

tanken att det antingen är arv, miljö eller psykologiska faktorer som påverkar barns 

utveckling, inte att alla faktorer påverkar. Att socionomerna i vår undersökning använder sig 

av flera teorier anser vi tyder på att de ser barns utveckling som påverkad av alla dessa 

faktorer. Detta visar att de använder sig av ett eklektiskt tänkande och inte endast har en 

förklaring på ett beteende. 
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Även om vi anser att socionomerna arbetade eklektiskt så anser vi att deras grundläggande 

teoretiska utgångspunkt kan vara påverkad av vilken utbildning de har. Beroende på om 

utbildningen var kognitiv eller psykodynamisk påverkar det troligen socionomernas syn på 

beteendet. Vi tänker även att teorierna som socionomerna utgår ifrån kan vara beroende av 

vilken generation de tillhör. Vi lade märke till att de något äldre socionomerna i högre grad än 

de yngre utgick ifrån ett psykodynamiskt perspektiv. Länge har samhällets syn på 

beteendeavvikelser präglats av detta synsätt, vilket antagligen kan ha format dem. Bland de 

yngre socionomerna var det vanligare att utgå ifrån ett kognitivt synsätt. Detta tror vi kan bero 

på att den kognitiva teorin har fått större genomslagskraft på senare år. 

 

En reflektion som vi har gjort är att vår utbildning och det faktum att vi båda under 

utbildningens gång har mött barn med aggressionsproblem, kan ha påverkat vår tolkning av 

de intervjuer som vi har genomfört. Då vi under socionomutbildningen har blivit medvetna 

och lärt oss om många olika teorier kan det ha gjort att vi har fokuserat mer på detta i 

intervjuerna än vad vi annars skulle ha gjort. 

 

9.3 För- och nackdelar med metoden 
 

En kvalitativ intervju som metod anser vi var lämplig för vår undersökning då vi fick 

socionomernas personliga beskrivningar av vilken mening och innebörd aggressivitet har för 

dem, vilket också var vår intention. Ytterligare en fördel med denna metod har för oss varit att 

vi under intervjuerna har kunnat ställa följdfrågor, då vi behövde mer utförliga svar för att 

förstå. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att resultatet kan misstolkas. Då olika 

följdfrågor ställdes till respektive intervjuperson medförde detta att vi kan ha fått mer eller 

mindre utförliga svar. Inte tillräckligt utförliga svar kan i sin tur resultera i att vi som forskare 

missförstår svaren. Att det sammanställda resultatet är en tolkning av svaren, enligt kvalitativa 

metoder, var vi under processen tvungna att påminna oss om, då det var lätt att ta den 

transkriberade texten för givet. 

 
9.4 Fortsatt forskning 
 

Denna undersökning har gett oss en bild av några socionomers tankar och åsikter om 

aggressivitet och hur de arbetar med barn som uppvisar detta beteende. Det vore intressant att 
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få barnens perspektiv på sin situation, till exempel genom att intervjua barn som går ART-

kurser.  

 

Resultatet visade att föräldrarna utgjorde en stor del av arbetet och att samarbetet med dessa, 

enligt socionomerna, var nödvändigt för att hjälpa barnen. Mot denna bakgrund vore det 

intressant att undersöka hur föräldrarna ser på sina barns aggressionsbeteenden och sin 

delaktighet i arbetet.  

 

I denna uppsats har vi valt att inte åtskilja pojkar och flickor. Vi har istället undersökt hur 

socionomerna arbetar med alla barn med denna problematik. Ytterligare en intressant 

forskningsfråga skulle därför kunna vara om arbetet skiljer sig åt beroende på vilket kön 

barnet har.   
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Bilaga  
Intervjuguide 
 
Socionomernas arbetssätt   

1. Vilka problem är generellt de vanligaste när man söker hjälp hos er? (öppningsfråga) 

2. Vad innebär ett aggressivt beteende för dig? 

3. Hur vanligt är det att söka hjälp hos er för aggressionsproblem? 

4. Hur yttrar sig problemen för dessa barn? 

5. När du får ett ärende där ett barn mellan 6-12 år har problem med aggressivitet, hur 

brukar du vanligtvis gå till väga då?   

6. Hur tänker du kring upplägget av ditt arbete? 

7. Använder du dig av någon specifik arbetsmetod? 

8. Hur tänker du kring ditt förhållningssätt i arbetet med dessa barn?  

9. Hur många möten är vanligt att du har med ett barn som har denna problematik? 

10. Anpassar du ditt arbetssätt beroende på barnets mognad? På vilket sätt märks det i ditt 

arbete?    

11. I vilken utsträckning involverar du barnets föräldrar i arbetet med barnet?  

12. När anser du att det är viktigt respektive mindre viktigt att involvera föräldrarna i 

arbetet med barnet? 

13. Var brukar de flesta möten äga rum? 

14. Hur vanligt är det att du har hjälpmedel under samtalen? T ex. leksaker? 

15. Hur tänker du kring miljöns betydelse för mötet? 

16. Upplever du att barnet själv är medvetet om sina problem? I vilka situationer tror du 

att barnet upplever sin aggressivitet som ett problem? 

 

Socionomernas syn på barnets problem 
17. Hur tror du att barn utvecklar just ett aggressivt beteende? 

18. Hur tror du att det aggressiva beteendet påverkar barnets vardag? 

19. Är det viktigt för dig att ta reda på orsaken till barnets aggressionsbeteende? 

20. Hur tror du att barnets miljö påverkar deras beteende? 

21. Hur anpassar du ditt arbete med barnet utifrån det du vet om barnets miljö? 

22. Vilka barn tror du har störst benägenhet att utveckla ett aggressivt beteende? 

23. Tror du att det är olika svårt för olika barn med denna problematik att klara av 

vardagen? (Beroende på diagnos, ålder, miljö etc.?) 
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24. Om du hade obehindrat med tid och resurser, hur skulle du då önska att en behandling 

såg ut? 

25. Hinner du se någon förändring hos barn under ditt arbete med dem? På vilket sätt? 

26. Hur tänker du kring användandet av teorier i ditt arbete, utgår du ifrån några särskilda 

teorier? 

27. Har du själv funderat på om ditt praktiska arbete med barn med 

aggressionsproblematik motsvarar dina teoretiska utgångspunkter? 

28. Finns det något ytterligare som du skulle vilja tillägga om barn, aggressivitet och hur 

du arbetar? 
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