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FLICKOR MED UTAGERANDE BETEENDE 
 

Beskrivning och utvärdering av en multikomponentbehandling: 
 Fyra fall i praktiken 

 
 

Sigrid Salomonsson 
 
 
 

Utagerande beteende riskerar att få allvarliga konsekvenser för individ och omgivning. 
Orsaker och behandling av utagerande beteende har studerats ingående, men forskning 
har fokuserat på studier av pojkar och det är oklart hur detta kan generaliseras till flickor. 
Intresset att studera utagerande beteende bland flickor har ökat då det tycks vara vanligt 
förekommande och flickorna löper stor risk för negativ utveckling och riskerar föra 
problemen vidare till nästa generation. Syftet i föreliggande studie var att beskriva 
problematiken hos en grupp flickor med utagerande beteende, utforma behandling för den 
aktuella gruppen samt diskutera och utvärdera behandlingen. Data samlades in genom 
föräldra- och lärarskattningar, minnesanteckningar och intervju. I studien gjordes en 
beskrivande analys av data. Behandlingen i den aktuella studien riktades mot föräldrar, 
skola och flickorna själva och betonade individualisering av behandling, flickornas 
sociala färdigheter och föräldrarnas situation. Resultaten indikerar en omfattande 
problematik bland flickorna samt att flickor med utagerande beteende bemöts negativt av 
omgivningen. Upplägg och utvärdering av behandlingen diskuteras i uppsatsen. 

Nyckelord: Flickor, utagerande beteende, riskfaktorer, behandling 

 

 

 
”K. insjuknade i en virussjukdom vid sex månaders ålder, lades in på sjukhus under 300 dagar tills 
hon var två år utifrån att hon inte växte och utvecklades. Hon gick inte förrän vid tre års ålder. Vi 
hade redan flyttat henne från en skola till en annan, på grund av hennes aggressiva beteende som 
innefattade slag, bitande, klippa sönder barnens kläder, sparkande, trotsigt beteende etc. Vi sökte 
hjälp första gången när K. var fem år… Det är så utmattande, man fasar för att få det där 
telefonsamtalet från skolan. Inga vänner. Hennes sociala färdigheter var outvecklade. Hon hade inga 
samvetskval över sina påhitt/tilltag. Hon hade dåligt självförtroende. Hon bjöds aldrig på 
födelsedagskalas i skolan, hon lämnades ofta utanför… Det spelar ingen roll hur väl vi tror oss kunna 
hantera våra barn, ingen kan någonsin vara förberedd på den resa som ett barn med aggressivt, 
brottsligt och destruktivt beteende tar dig med på.” Förälder till en tioårig flicka i behandling vid 
Earlscourt Girls Connection. (Levene, Augimeri, Peper, Walsh, Webster, & Koegl, 2001, s. 27) 
 
 
”Vi ger mer uppmärksamhet till pojkars beteendeproblem och antisociala beteende, inte för att det är 
mer frekvent tror jag, men på grund av att det generellt är mer intensivt och störande och här och nu. 
(...) Från ett preventions- och behandlingsperspektiv måste vi tänka ett par år framåt och förstå att 
flickor med beteendestörningar, i högre utsträckning än pojkar med utagerande problematik, löper 
risk för att vara den primära – och ofta enda – föräldern till sina barn.” (Tremblay, 1991, s. 76) 
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I n l e d n i n g 
 
Utagerande beteende, så som aggressivt, trotsigt och stökigt beteende är något som många 
möter i sin vardag. Det kan ta sig uttryck i allt från mindre gräl till kraftfulla angrepp, från 
små barns begränsade utbrott till vuxna människors våldsamma raseri. Utagerande beteende 
kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för omgivningen i form av övergrepp, hot och 
stress. En tendens till utagerande beteende kan också ge långtgående negativa konsekvenser 
för individen och är en riskfaktor för bland annat psykisk ohälsa, dålig skolanpassning, 
våldsbrott och missbruk (Coie, 1996; Lochman & Wells, 1996). Forskningen har tidigare 
framför allt fokuserat på pojkars utagerande beteende, men på senare tid har även 
problematiken bland flickor uppmärksammats. "CD (Conduct Disorder; svenska Uppförande-
störning, författarens anmärkning) in girls is a relatively common psychiatric disorder, 
delinquency in girls is on the rise, and the sequelae of CD in girls are far reaching." (Keenan, 
Loeber, & Green, 1999, s. 3) 

Utagerande beteende 
 
Begrepp 
 
Utagerande beteende innefattar både att bryta mot normer och att agera aggressivt mot andra. 
Sammanfattningsvis används inom forskningen externaliserande, antisocialt och norm-
brytande beteende synonymt med utagerande beteende. Antisocialt och normbrytande 
beteende används i synnerhet vid allvarligare handlanden såsom lagöverträdelser. I före-
liggande arbete kommer utagerande beteende användas som samlingsbegrepp och trotsigt 
eller aggressivt beteende när detta avses specifikt. 
 
Diagnoser 
 
Exempel på utagerande beteende är att slåss, ljuga eller stjäla, beteenden som i någon 
utsträckning förekommer hos de flesta barn (Kazdin, 2002). Inom psykiatrin används 
diagnosen Uppförandestörning (Conduct Disorder, CD; APA, 2000). Med detta avses kliniskt 
signifikant utagerande beteende som är tydligt bortom normalspektra. Avgörande för om 
beteendet bedöms som patologiskt är omfattningen och intensiteten i handlandet samt om 
personens agerande bedöms leda till signifikant funktionsnedsättning socialt, i arbete eller 
studier. För personer under 18 år används även diagnosen Trotssyndrom (Oppositional 
Defiant Disorder, ODD). Trotssyndrom karaktäriseras av ett mönster av negativistiskt, 
fientligt och trotsigt beteende. 
 
Prevalens 
 
Det finns inga studier kring prevalensen av CD eller ODD bland svenska barn (Andershed & 
Andershed, 2005). I en kanadensisk studie av Zoccolillo (1993) var prevalensen av CD hos 
barn i skolåldern mellan två och sex procent. Forskningen har starkt stöd för att utagerande 
beteende i barndomen är vanligare bland pojkar än flickor (Fergusson, Woodward, & 
Horwood, 2000). CD tycks då förekomma tre till fyra till gånger så ofta bland pojkar som 
bland flickor (Moffitt & Caspi, 2001). I tonåren ökar förekomsten av CD till cirka sju procent 
av normalpopulationen och könsskillnaden blir mindre tydlig (Kazdin, 2002; Zoccolillo 
1993). Sammantaget visar utländska studier att utpräglat utagerande beteende förekommer 
hos en till tio procent av barn i normalbefolkningen (Andershed & Andershed, 2005). 
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Troligtvis är dock detta, som Kazdin (2002) påpekar i sin översikt över behandlingar av CD 
hos barn och ungdom, en underskattning av problemets omfattning. Han menar vidare att 
många barn som inte uppfyller kriterierna för CD ändå är signifikant funktionsnedsatta av sitt 
beteende. Kanske kan utagerande beteende mer fruktbart ses som ett kontinuum än som en 
skarp gräns utifrån diagnoskriterier. Omfattningen av utagerande problematik bland barn i 
Sverige illustreras av att ungefär en tredjedel av alla barn som söker till Barn- och 
Ungdomspsykiatrin (BUP) har någon form av utagerande, aggressivt, antisocialt beteende 
(Kopp & Gillberg, 2003). 
 
Utveckling  
 
Aggressivt beteende är vanligt bland små barn. Upp till ungefär fyra års ålder är det en 
strategi som många barn använder när de interagerar med omvärlden (Pepler, Madsen, 
Webster, & Levene, 2005). Därefter lär sig de flesta barn andra metoder. Kommunikation och 
sociala färdigheter utvecklas samtidigt som barn upptäcker många nackdelar med ett 
aggressivt bemötande. Alla barn minskar dock inte sitt aggressiva beteende. Viktiga 
riskfaktorer för aggressiv problematik har visat sig vara bland annat ADHD, ett svårt 
temperament hos barnet och en inkonsekvent, bestraffande föräldrastil (Lochman & Wells, 
1996). 
 
Även om aggressivt beteende har visat sig vara stabilt över tid och grundläggs tidigt i livet 
(Pepler et al., 2005) så nyanserar forskare idag alltmer bilden av hur beteendet utvecklas och 
vidmakthålls. Man betonar att orsakssambandet är komplext och beror av flera faktorer. Risk- 
och skyddsfaktorer hos barnet och omgivningen samspelar över tid. En negativ utveckling hos 
barnet ökar risken för fortsatt negativ utveckling och riskfaktorer ackumuleras efterhand.  
Utvecklingen av aggressivt beteende brukar beskrivas på så sätt att barnets svårigheter i 
kombination med en olämplig föräldrastil kan göra att aggressivt beteende modelleras och 
förstärks hos barnet. Patterson har utvecklat en teori om detta som kallas Coercion Theory (se 
t.ex. Kazdin, 2002). Den grundar sig på inlärningspsykologi och förklarar hur utagerande 
beteende ofta direkt förstärks medan prosocialt, önskvärt beteende inte uppmärksammas. 
Coercion betyder tvång eller tvingande och syftar på hur föräldrar och barn hamnar i ett 
tvingande samspel. Exempelvis kan förälderns uppmaning bemötas av skrik och protester som 
får föräldern att backa. Barnets utagerande beteende förstärks direkt genom uppmärksamhet 
och får dessutom negativ förstärkning då förälderns krav försvinner. Även föräldern kan ha ett 
tvingande beteende som förstärks på motsvarande sätt av barnet. Utagerande beteende bemöts 
ofta inkonsekvent vilket gör att det är svårt att utsläcka. Det leder också ofta till en 
upptrappning av det utagerande beteendet eftersom starkare hot och protester har större chans 
att hörsammas av motparten. Barn som lärt sig ett tvingande samspel i hemmet generaliserar 
ofta detta till andra miljöer och använder sig av dessa strategier på bekostnad av positiva, 
sociala beteenden (Coie, 1996).  
 
Lochman och Wells (1996) beskriver i boken Preventing childhood disorders en social-
kognitiv modell för utvecklandet av aggressivt beteende. Författarna förklarar hur ett 
utagerande, aggressivt samspel kan påverka barnets kognitioner och föreställningar om 
världen. Författarna hänvisar till studier som visat att aggressiva barn tolkar andras beteenden 
som mer hotfulla och att de är sämre på att korrekt läsa av sociala signaler än icke-aggressiva 
barn. Aggressiva barn rapporterar också att de mer sällan än andra upplever rädsla och 
nedstämdhet. En förklaring kan vara att de feltolkar kroppens signaler och känslor och oftast 
agerar som om det vore ilska. Aggressiv problematik grundläggs alltså ofta tidigt och får 
inverkan på barnets beteende. Detta påverkar i sin tur hur barnet fungerar och bemöts av 
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omgivningen. Ofta utvecklas problemen vidare i skolan och i relation till kompisar beroende 
på barnets beteende, förväntningar, val av umgänge och omvärldens bemötande (Pepler et al., 
2005).  
 
Konsekvenser 
 
Utagerande beteende kan skapa stort lidande för både individ och omgivning. Barns 
aggressiva beteende kan direkt såra andra och orsaka allvarliga störningar i hem- och 
skolmiljön (Lochman & Wells, 1996). Utagerande beteende i barndomen har visat sig starkt 
förknippat med utagerande beteende i tonår och vuxen ålder (Frick, 1998). Utagerande 
beteende är också en riskfaktor för bland annat psykisk ohälsa, dålig skolanpassning, 
våldsbrott och missbruk (Coie, 1996; Lochman & Wells, 1996). Andershed och Andershed 
(2005) sammanfattar, i sin rapport Normbrytande beteende i barndomen, forskningsläget och 
konstaterar att majoriteten av de barn som uppvisar uppförandestörning kommer, utan 
intervention, att lida av någon typ av social eller psykologisk problematik i vuxen ålder. 
 
Konsekvenserna av utagerande beteende är således långtgående och får också stor 
uppmärksamhet i såväl media som forskning (Coie, 1996). Problematiken är extra allvarlig 
eftersom den har dåliga långtidsutsikter och har visat sig spridas från en generation till nästa. 
Barn med utagerande problematik kräver stora resurser i form av insatser i skola, psykiatri, 
socialtjänst och rättsväsende. Uppförandestörning bland barn är i USA en av de mest 
kostsamma psykiska störningarna (Kazdin, 2002). En brittisk studie (Scott, Knapp, 
Henderson, & Maughan, 2001) har visat att en person med uppförandestörning vid 28 års 
ålder kostat samhället tio gånger mer än en person utan dylika problem (totalt ca en miljon 
kr). 
 
Kunskap baserad på studier av pojkar 
 
Intresset för utagerande beteende har framförallt väckts av de drastiska konsekvenser som 
beskrivs ovan. Det är väl dokumenterat att män ägnar sig åt antisocialt och våldsamt beteende 
i högre utsträckning än kvinnor (Fergusson, Woodward & Horwood, 2000). Det har lett till att 
forskningen fokuserat på utvecklingen av utagerande beteende bland pojkar och negligerat 
dessa frågor för flickor. Studier inom det aktuella området har följaktligen i mycket hög 
utsträckning baserat sig på observationer av pojkar (Andershed & Andershed, 2005). Det 
finns dock ett ökande intresse för att förstå hur problematiken ser ut för kvinnor och flickor 
(Moretti & Odgers, 2002). Utagerande beteende har ofta setts som ett typiskt manligt 
fenomen (Pepler et al., 2005). Det stämmer ganska väl om man avser tydliga uttryck av 
fysiskt aggressivt beteende efter fyra års ålder. Om man däremot breddar perspektivet så finns 
det inget som tyder på att kvinnor har färre/mindre konfliktfyllda relationer eller känner 
mindre fientlighet än män gör. Forskning visar dock att uttrycken, utvecklingen och 
konsekvenserna av flickors utagerande beteende skiljer sig från pojkars (Odgers, Moretti, & 
Repucci, 2005) varför det är särskilt angeläget att studera området vidare. Det finns också 
studier som talar för att flickors aggressiva beteende har ökat i förhållande till pojkars under 
de senaste tjugo åren (Moretti, Catchpole, & Odgers, 2005). 
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Utagerande beteende bland flickor 
 
Prevalens 
 
Som tidigare nämnts pekar utländska studier på en total prevalens av en till tio procent för CD 
bland barn och på att utagerande beteende i barndomen är cirka tre till fyra gånger vanligare 
bland pojkar än flickor (Andershed & Andershed, 2005). Könsskillnaden tycks utjämnas i 
tonåren (Kazdin, 2002). Studier på området är inte helt entydiga och det framhålls allt oftare 
att utagerande beteende är relativt vanligt bland flickor (Pepler et al., 2005; Keenan et al., 
1999). Det kan finnas flera anledningar till att flickor med utagerande beteende inte 
uppmärksammas i samma omfattning som motsvarande pojkar. Flickor uppvisar inte fysiskt 
aggressivt beteende i samma utsträckning som pojkar vilket kanske gör att omgivningen inte 
tar lika allvarligt på flickornas utagerande beteende (Webster-Stratton, 1996). Studier visar 
också att vuxna har en högre tolerans för problem hos barn av samma kön som de själva. En 
övervikt av kvinnor som ansvarar för barnen i hem och skola kan innebära att utagerande 
beteenden bland flickor överses. Många påtalar problem med att studera förekomst av CD 
bland flickor (Pepler et al., 2005; Zoccolillo, 1993). Zoccolillo anser till exempel att 
kriterierna för CD i DSM-IV inte är adekvata för flickor. Han föreslår att man ska utveckla 
könsspecifika kriterier för CD som tar hänsyn till skillnader i manlig och kvinnlig kultur 
under barndomen och könsskillnader avseende aggressivitet och kriminalitet. 
 
Utveckling 
 
Aggressivt beteende är, som nämnts tidigare, vanligt bland mindre barn innan de inser de 
negativa konsekvenserna av beteendet och innan de tillägnat sig språk och sociala färdigheter 
som bättre fungerar i interaktionen med andra. I åldern två till fyra år syns inga direkta köns-
skillnader med avseende på fysisk aggressivitet (Keenan & Shaw, 1997). Från fyra år minskar 
flickors aggressiva beteende snabbare än pojkars. Fysisk aggressivitet ersätts vanligen av 
verbal aggressivitet, vilket sedan är ungefär lika vanligt bland pojkar och flickor (Pepler et al., 
2005). 
 
Keenan och Shaw (1997) undersökte i en studie olika hypoteser till den drastiska 
minskningen av utagerande beteende som flickor uppvisar efter fyraårsåldern. De fann stöd 
för hypotesen att flickor generellt mognar tidigare än pojkar och snabbare lär sig språk och 
sociala färdigheter som alternativa strategier. De fann också stöd för hypotesen att 
socialiseringsprocessen ser olika ut för pojkar och flickor. Till exempel anses det, i de flesta 
samhällen, vara normalt för en flicka att leka lugnt, vara ängslig och beroende av andra. 
Hyperaktivitet, aggressivt och trotsigt beteende anses däremot inte typiskt eller normalt för 
flickor. Detta leder till att flickors utagerande beteende minskar genom socialisering; 
omvärldens reaktioner och förväntningar. Keenan och Shaw menar vidare att detta kan 
innebära olika utveckling för flickor som tidigt visar upp utagerande beteende. En del växer 
ifrån beteendet genom att utveckla lämpliga färdigheter. En del påverkas eventuellt att beakta 
hur andra berörs av deras agerande, och snarare än att lära flickorna nya färdigheter, så leder 
detta till internaliserande problematik; exempelvis självförebråelser, ängslighet eller 
nedstämdhet. En grupp flickor minskar inte sitt utagerande beteende. För flickor tycks 
utagerande beteende ofta vara en del av en allmän kognitiv omognad. Eftersom omgivningen 
ofta förväntar sig att flickor ska uppvisa social och kognitiv mognad hamnar dessa flickor i en 
särskilt svår sits. De löper större risk att mötas av frustrerade föräldrar och utveckla ett 
negativt samspel med dessa.  Deras beteende riskerar också att möta starka reaktioner och 
leda till att omgivningen ser på dem som avvikande (Pepler et al., 2005). Detta kan resultera i 
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att utagerande flickors negativa sociala kognitioner förstärks ytterliggare. De upplever mer än 
aggressiva pojkar ett fientligt bemötande från omgivningen. Flickor som uppvisar fysisk 
aggressivitet löper större risk än pojkar för en fortsatt en negativ utveckling. 
 
Bland flickor förändras oftast det aggressiva beteendet från tioårsåldern mot ett indirekt, dolt 
aggressivt beteende med mer socialt fokus (Pepler et al., 2005). Detta beteende är mindre 
synligt vilket gör att risken för bestraffningar från omgivningen minskar. Socialt aggressivt 
beteende syftar till att skada andras relationer eller känsla av tillhörighet och kan upplevas av 
kvinnor och flickor som lika smärtsamt som ett fysiskt angrepp. Socialt aggressivt beteende 
ligger ofta bakom öppna konflikter. 
 
Studier har visat att flickor som uppvisar aggressivt beteende är mindre omtyckta av andra 
flickor än motsvarande pojkar av andra pojkar (Pepler et al., 2005). Det kan dels leda till att 
aggressiva flickor i högre utsträckning upplever sig bli bortvalda av kamrater, något som 
tycks påverka flickor mer än pojkar (Keenan et al., 1999). Det kan också leda till att 
aggressiva flickor i tidig skolålder söker sig till aggressiva pojkar, vilket kan vara avgörande 
för den aggressiva utvecklingen och påverkan av nya aggressiva samspel. Det är vanligt att 
flickor med utagerande problematik i tonår och tidig vuxenålder uppvisar ett riskfyllt sexuellt 
beteende och är involverade i våldsamma nära relationer (Pepler et al., 2005). I samma ålder 
rapporterar aggressiva flickor att deras partner är den samma som deras bästa vän, vilket 
antyder avsaknad av tjejkompisar. Det är troligt att positiva relationer med andra tjejer är en 
skyddsfaktor för utagerande beteende. Positiva kamratrelationer, väninnor att få stöd av och 
diskutera relationer med, skulle eventuellt kunna minska det riskfyllda sexuella beteendet och 
aggressiviteten i nära relationer. 
 
Jämförelse av riskfaktorer 
 
Det finns både likheter och skillnader mellan flickor och pojkars utagerande beteende. 
Liksom för pojkar är hyperaktivitet bland flickor en riskfaktor för CD (Pepler et al., 2005). 
Flickor med CD möter samma akademiska svårigheter som pojkar med CD. Det finns studier 
som tyder på att övergrepp är en mer framträdande riskfaktor för flickor med 
beteendeproblem än för motsvarande pojkar (Odgers & Moretti, 2002; Pepler et al., 2005). 
Flickor tycks vara mer känsliga för familjefaktorer, såsom kaotiska hemsituationer och 
konflikter i synnerhet med mamman, medan pojkar påverkas mer av den yttre omgivningen. 
Flickor som kommer in i puberteten tidigt, löper högre risk än andra att utveckla/fortsatt 
uppfylla kriterierna för CD. Dessa flickor tycks attrahera, och attraheras lätt av, äldre killar 
som kan förse dem med pengar etc. Relationen till äldre killar, i kombination med flickornas 
begränsade positiva sociala färdigheter, utgör ytterligare risk för fortsatt negativ utveckling.  
 
Konsekvenser 
 
Utagerande beteende och CD hos flickor är stabilt över tid (Keenan et al., 1999). Det är dock 
mindre vanligt att kvinnor, som uppfyllt kriterier för CD som barn, döms för våldsbrott eller 
uppfyller diagnos för antisocial personlighetsstörning som vuxna, än det är för män med 
motsvarande bakgrund (Pepler et al., 2005). Generellt är kvinnor kraftigt underrepresenterade 
i brottsstatistiken. Vad gäller våldsbrott i Sverige är kvinnor misstänkta för ungefär tolv 
procent av fallen (Brottsförebyggande rådet, 2004). Det aggressiva beteendet hos kvinnor 
med CD tycks oftast riktas mot anhöriga. Brottsstatistiken för dödligt våld i Sverige visar att 
kvinnor i 80 procent av fallen dödat en familjemedlem medan endast en tredjedel av mäns 
dödliga våld riktats mot någon i familjen. Kvinnor med CD löper större risk än män med CD 
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att utveckla emotionella och introverta problem såsom ångest och depression (Ehrensaft, 
2005). För både kvinnor och män är CD relaterat till missbruk, men forskning antyder att den 
farliga kombinationen av CD, depression och missbruk är mer aktuell för kvinnor (Keenan et 
al., 1999). Den ökade risken för missbruk är särskilt allvarlig vid graviditeter. Det har bland 
annat visat sig att omfattande rökning under graviditet innebär en risk för utvecklande av CD 
hos barnet. Det är bland kvinnor med CD vanligt med äktenskapsproblem och våldsamma 
relationer till män (Pepler et al., 2005). Det är också vanligt med tidiga och oplanerade 
graviditeter samt stora svårigheter i föräldrarollen. Många kvinnor som uppvisar utagerande 
beteende tycks överföra beteendeproblem till sina barn och vara oförmögna att ge sina barn 
ens minimalt stöd för en positiv utveckling. 
 
Figur 1 på nästa sida är en sammanfattande modell för möjlig utveckling av flickor med 
utagerande beteende. Här illustreras hur omgivningen och flickan kan samspela så att 
utagerande beteende utvecklas och vidmakthålls. Modellen beskriver hur riskfaktorer och 
utagerande beteende i en ålder ökar risken för riskfaktorer och utagerande beteende i senare 
åldrar. I figuren ges även exempel på skyddsfaktorer som kan interagera i utvecklingen och 
modifiera barnets beteende. 
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Behandling 
 
Tidpunkt för intervention 
 
Forskningen visar entydigt att utagerande beteende grundläggs tidigt i livet (se bl.a. Kazdin, 
2002). Det är därför mest strategiskt att fokusera på behandling under barndomen, innan det 
utagerande beteendet stabiliserats ytterligare och innan beteendet lett till mer allvarliga 
konsekvenser i tonår och vuxen ålder (Andershed & Andershed, 2005). Coie (1996) 
diskuterar viktiga frågor kring intervention vid utagerande beteende. Han menar att lämplig 
ålder för interventioner är förskoleålder (två till fem år) och tidig skolålder (sex till tolv år). 
Från två års ålder börjar problematiskt, utagerande beteende bli synligt för föräldrar och 
omgivning. Det kan under denna period få god effekt att lära föräldrar effektiva uppfostrings-
metoder och undvika utveckling/vidmakthållande av en bestraffande föräldrastil (Andershed 
& Andershed, 2005). Problemet, menar Coie, med interventioner i denna ålder kan vara att 
man inte når rätt målgrupp. Förmodligen når man många som inte skulle utveckla 
problematiskt utagerande beteende i senare år och eventuellt når man inte alla som är i riskzon 
för fortsatt problematik. Coie argumenterar för att förlägga interventioner till tidig skolålder. 
Han understryker att man vet mer om utvecklingen av utagerande beteende i denna ålder än 
under tidig barndom. Vidare framhåller han att det tydligt går att identifiera aktuella barn 
utifrån observationer i hem- och skolmiljö. Ofta är föräldrar motiverade att få hjälp inför 
skolstarten och interventioner vid den tidpunkten skulle kunna förebygga framtida 
skolproblem. Coie menar också att skolans organisation är lämplig att utgå ifrån eftersom man 
här når hela populationen. 
 
Effektiva behandlingar 
 
Behandling av utagerande beteende bland barn är ett välstuderat område och forskningen har 
genererat metoder som visat goda resultat av behandling (Kazdin, 2002). På senare år har 
dessa behandlingar utvärderats i klinisk vardag, i så kallade effectiveness-studier. Resultaten 
därifrån står sig väl och är i flera fall till och med bättre än i randomiserade, kontrollerade 
studier (Öst, 2005). Ett problem, som Kazdin (2002) påpekar, är dock att de behandlingar som 
har stöd i forskning knappt används på klinikerna och att de behandlingar som används på 
klinikerna inte studerats empiriskt. Forskning stödjer att Föräldraträning (Parent 
Management Training, PMT) och Kognitiv beteendeterapi för barn med utagerande beteende 
har god behandlingseffekt (Andershed & Andershed, 2005; Kazdin, 2002; Öst, 2005). 
Effektiv behandling hjälper cirka två tredjedelar av barnen med utagerande beteende (Fonagy 
& Kurtz, 2002). 
 
Föräldraträning är den intervention som mest konsekvent visat på positiva resultat för barn 
med CD (Kazdin, 2002; Andershed & Andershed, 2005). Det är mindre klart om PMT har 
positiv effekt för CD hos tonåringar. Ett problem med PMT är att det ställer relativt höga krav 
på föräldrarna. För god effekt bör föräldrarna kunna tillgodogöra sig utbildningsmaterialet, 
systematiskt observera sitt barns beteende, använda sig av specifika strategier i hemmet, delta 
i sessioner och finnas tillgängliga för telefonkontakt. Dessa krav leder ibland till problem med 
avhopp. Kognitiv beteendeterapi tycks ha bättre effekt på barn över tio år än på yngre barn. 
Det finns ett visst stöd för att PMT i kombination med kognitiv beteendeterapi för barn ger en 
tilläggseffekt (Kazdin, 2002). 
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Föräldraträning 
 
Det finns flera olika utarbetade program för PMT. Vissa grundläggande komponenter är dock 
de samma. Föräldrarna träffar en eller flera behandlare cirka tio gånger och får information 
och träning i hur de ska hantera sina barn. Mellan sessionerna ska föräldrarna implementera 
de nya strategierna i hemmet. I PMT fokuserar man på att bygga en positiv relation mellan 
förälder och barn. Föräldrarna tränas att identifiera, specificera och observera problem-
beteenden. Föräldrarna får sätta upp och formulera mål för behandlingen. Under sessionerna 
lär man ut inlärningsprinciper såsom modellinlärning, positiv förstärkning och utsläckning. I 
samarbete med behandlare utformas ett belöningssystem för att förstärka barnets önskvärda 
beteenden. (Kazdin, 2002; Andershed & Andershed, 2005) 
 
I Sverige används PMT på flera håll. Bland annat har Stockholms stad i PMT-projektet 
utformat en manual för föräldraträning under namnet Komet (Hassler Hallstedt, Schwan, 
Forster, 2005). Denna låg delvis till grund för föräldraträningen i föreliggande studie och en 
översikt över programmet i Kometmanualen följer nedan: 
 

Träff 1:  Lek och umgänge 
♦ Diskustera orsaker till utagerande beteende. 
♦ Träna på att följa barnets initiativ i leken. 
♦ Förmedla vikten av positiv uppmärksamhet och ge förslag på hur det kan ges. 

 
Träff 2: Förberedelse, uppmaning och beröm 

♦ Visa hur man kan förebygga konflikter genom att förbereda barnet på vad som ska hända. 
♦ Träna föräldrarna i att ge tydliga och effektiva uppmaningar. 
♦ Förklara varför det är viktigt att ge positiv uppmärksamhet när barnet följer uppmaningar. 

 
Träff 3: Förberedelse, uppmaning och beröm 

♦ Repetera och träna vidare på förberedelse, uppmaning, beröm. 
 
Träff 4: Poängsystemet Ormen 

♦ Förklara hur ett poängsystem kan fungera för att belöna barnets positiva beteenden. 
♦ Utarbeta poängsystem för varje barn. 

 
Träff 5: Uppföljning av poängsystemet Ormen 

♦ Utvärdera och eventuellt justera poängsystemet. 
♦ Diskutera hur poängsystemet kan användas i förskolan och skolan. 

 
Träff 6: Individuell träff med eller utan förskollärare/lärare 

♦ Utvärdera och eventuellt justera poängsystemet. 
♦ Diskutera hur poängsystemet kan användas i förskolan och skolan. 

 
Träff 7: Ignorera/Avleda 

♦ Förklara att uppmärksamhet på negativa beteenden kan göra att de fortsätter. 
♦ Diskutera och träna hur föräldrarna kan göra för att undvika att uppmärksamma barnets 

negativa beteenden. 
 
Träff 8: Regler och konsekvenser hemma 

♦ Diskutera hur man kan sätta gränser i hemmet. 
♦ Gå igenom ”response-cost”. Att till exempel ge barnet minuspoäng i poängsystemet vid 

vissa förutbestämda oönskade beteenden. 
♦ Gå igenom ”time-out”. Att barnet vid vissa förutbestämda oönskade beteenden får avbryta 

aktiviteten och under ett par minuter inte få någon uppmärksamhet från föräldern. 
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Träff 9: Regler och konsekvenser utanför hemmet 
♦ Diskustera hur man kan förebygga konflikter både i och utanför hemmet genom att planera 

och förbereda barnet på vad som ska hända. 
♦ Utforma handlingsplan för hur varje förälder ska kunna hantera barnets bråk- och 

trotsbeteenden utanför hemmet. 
 
Träff 10:  Problemlösning 

♦ Diskutera hur och när man kan problemlösa själv eller med barnet. 
♦ Träna på att beskriva problemet, generera lösningar, välja lösning och prova den. 

 
Träff 11:  Sammanfattning och hantering av framtida problem 

♦ Sammanfatta programmets innehåll. 
♦ Utvärdera vilka övningar som används och kan vara aktuella i framtiden. 
♦ Diskutera vad föräldrarna kan göra om barnet i framtiden uppvisar utagerande beteende. 

 
 
Kognitiv beteendeterapi för barn 
 
Kognitiv beteendeterapi för barn med utagerande beteende syftar till att utveckla barnets 
sociala och kognitiva färdigheter. Genom till exempel rollspel, lek och modellering tränar 
barnet på att identifiera starka känslor och problemsituationer, komma på möjliga sätt att 
agera och välja ett lämpligt beteende (Andershed & Andershed, 2005; Kazdin, 2002). 
 
Stop Now And Think, förkortat SNAP, är en behandling för antisocialt, utagerande beteende 
hos barn som är utvecklad vid Earlscourt Child and Family Centre (numera under namnet 
Child Development Centre) i Toronto, Kanada (Earlscourt Child and Family Centre, 2001). 
Denna behandling baseras på att barnen får träna på att stoppa sig och problemlösa samt träna 
på alternativa icke-aggressiva sociala strategier i situationer som kan leda till ilskeutbrott eller 
impulsivt beteende. Den är uppdelad på tolv träffar med olika träningsteman (se upplägg 
nedan) och baseras enligt manualen på en saga om leksaksrobotar. Träffarna karaktäriseras av 
att temat definieras inledningsvis, behovet hos barnet av att lära sig en ny strategi identifieras, 
och ett par rollspel genomförs utifrån temat. Varje träff varar cirka en timme och 20 minuter 
inklusive lek och avslutande avslappning. Manualen är översatt av BUP i Nyköping, vilka har 
gjort anpassningar utifrån svensk kontext, bl a är ett besök på en polisstation borttaget (istället 
har träff två lagts till) och behandlingen genomförs utan association till sagan. I föreliggande 
studie utgick behandlingen i barngrupp delvis från SNAP vars upplägg beskrivs nedan: 
 

Träff 1: Att få vara med 
♦ Barnens erfarenheter av att inte få vara med gås igenom 
♦ Hur kan man göra i en sådan situation? 
♦ Rollspel 
♦ Lek 
♦ Fika 
♦ Avslappning 

 
Träff 2: Att inte säga fula ord och öknamn 

♦ Barnens erfarenheter av att retas/bli retad 
♦ Vad är att retas? Vad händer om man retas? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 3: Att undvika bråk  

♦ Barnens erfarenheter av att hamna i bråk 
♦ Vad menas med att hamna i bråk? Vad händer om man hamnar i bråk? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 
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Träff 4: Att inte ljuga 
♦ Barnens erfarenheter av lögn 
♦ Vad är att ljuga? Vad händer om man ljuger? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 5: Att stå emot grupptryck 

♦ Barnens erfarenheter av grupptryck 
♦ Vad är grupptryck? Hur känns det att bli pressad? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 6: Rent spel 

♦ Barnens erfarenheter av att vinna och förlora 
♦ Vad är rent spel? Hur känns det att vinna/förlora? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 7: Att inte stjäla 

♦ Barnens erfarenheter av stöld 
♦ Vad är att stjäla? Vad händer om man stjäl? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 8: Att hantera arga känslor 

♦ Barnens erfarenheter av ilska 
♦ Varför blir man arg? Hur känns det att bli arg? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 9: När du blir anklagad 

♦ Barnens erfarenheter av anklagelser 
♦ Vad betyder det att bli beskylld? Hur känns det att bli anklagad? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 10: Att belöna sig själv 

♦ Barnens erfarenheter av beröm och belöning 
♦ Vad är att belöna? Hur känns det att få beröm? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 11: Att be om förlåtelse 

♦ Barnens erfarenheter av att be om förlåtelse 
♦ Vad är att be om förlåtelse? Hur känns det att be om ursäkt/inte be om ursäkt? Hur kan man 

göra? 
♦ Rollspel 

 
Träff 12: När du inte är så säker 

♦ Barnens erfarenheter av att inte vara säker på vad någon menat, hur något hänt etc. 
♦ Vad betyder att inte vara säker? Varför är det viktigt att vara säker? Hur kan man göra? 
♦ Rollspel 

 
 
Att tänka på vid utformandet av behandling 
 
Många som studerat utagerande beteende bland barn understryker vikten av att rikta 
behandling mot flera delar av barnets sociala kontext såsom familj, skola och kamrater (se 
bl.a. Pepler et al., 2005). Det är viktigt att förstå komplexiteten i utveckling och vidmakt-
hållande av CD och individualisera behandlingen utifrån detta (Frick, 2001). Barn med 
multipla riskfaktorer har visat sig svara mindre väl än andra på behandling (Kazdin, 2002). 
Flickors riskfaktorer för CD överlappar delvis pojkars, men det finns även riskfaktorer som är 
specifika för flickor. Det kan innebära att det också finns könsskillnader vad gäller 
behandlingseffekt (Keenan et al., 1999). Föräldrars fungerande, stress och uppfattning av 
behandling påverkar starkt om barnet kommer, stannar i och har nytta av behandling (Kazdin, 
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2002). I PMT har man visat på bättre resultat om man lär ut inlärningsprinciper mer grundligt 
snarare än att enbart förmedla strategier. 
 
Keenan, Loeber och Green (1999) har sett över forskningen i fråga om behandling av 
utagerande beteende bland flickor och konstaterar att ämnet behöver undersökas vidare. 
Författarna sammanfattar några aspekter som visat sig vara viktiga i sammanhanget. Bland 
annat pekar de på vikten av fungerande relationer för flickor. Flickor tycks vara mer känsliga 
än pojkar för att bli avvisade och ha konflikter med familj och vänner. Det kan därför vara 
befogat att betona dessa områden i behandling. Författarna hänvisar bland annat till en studie 
som visat att mammans depression och negativism, förklarade halva behandlingseffekten för 
flickor med ODD/CD. Annat som kan vara viktigt att ta hänsyn till är komorbiditet och den 
förhöjda risken för flickor att utveckla internaliserande problem. 

Plats för studien  
 
Familjer som har barn med utagerande beteende utgör, som tidigare beskrivits, en av de 
största grupperna som söker till BUP. Behandling för barn med utagerande beteende erbjuds 
på ett flertal mottagningar inom BUP i Stockholms län. Vissa av dessa arbetar utifrån kognitiv 
beteendeterapi, och erbjuder evidensbaserad behandling i form av föräldraträning, 
utbildning/handledning till skolpersonal och barngrupper med träning i ilskekontroll, 
problemlösning och sociala färdigheter. Personal som deltog i behandlingsarbetet har tidigare 
arbetat specifikt med behandling för barn med utagerande beteende. 

Syfte och frågeställningar 
 
Kvinnor och flickors utagerande beteende leder till mycket lidande så väl för dem själva som 
för omgivningen. Det är angeläget att utforska området vidare för att bättre förstå skydds- och 
riskfaktorer, utveckling, uttryck och konsekvenser av utagerande beteende bland kvinnor. 
Med ökad kunskap skulle man bättre kunna förebygga och behandla aktuell problematik. Det 
finns ingen liknande studie tidigare och det finns ingen färdig manual att utgå från i 
behandlingen med specifikt fokus på flickor. Vi har därför valt genomföra en pilotstudie och 
arbeta med en liten grupp flickor med utagerande beteende. Studien är av intresse för att 
förstå problematiken och arbeta med utformandet av lämplig behandling. 
 
Syftet med föreliggande studie 
 

• Att beskriva problematiken hos en grupp flickor som söker hjälp vid BUP i 
Stockholms län för utagerande beteende. 

• Att utforma en behandling för den aktuella gruppen. 
• Att diskutera och utvärdera behandlingen. 

 
Specifika frågeställningar 
 

• Hur beskriver föräldrar och skolpersonal flickornas utagerande beteende? 
• Hur kan en behandling av flickors utagerande beteende utformas? 
• Vilka effekter har behandlingen i den nämnda gruppen på flickors utagerande 

beteende, sociala beteende och föräldrars välmående?  
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M e t o d 

Urval och deltagare i studien 
 
Den aktuella BUP-mottagningen skickade före sommaren 2005 ut information inom BUP 
Stockholms stad om att behandling specifikt för flickor med utagerande beteende skulle 
genomföras och utvärderas under hösten. I utskicket framgick det att behandlingen riktade sig 
till sex flickor, i åldern sex till nio år, som uppvisade ett bråkigt, trotsigt, aggressivt beteende. 
I informationen beskrevs också att flickorna inte skulle uppfylla kriterier för Asperger 
syndrom eller att suicidrisk/allvarlig depression förelåg. Då utskicket endast resulterade i 
några få remisser skickades informationen ut till fler mottagningar inom Stockholms Län, via 
e-post, telefon och brev, vid ett flertal tillfällen före, under och efter sommaren, och 
inklusionskriterierna utökades upp till tolv år. De familjer som remitterades deltog i ett 
bedömningssamtal och informerades om behandlingsupplägg i föräldraträningsgrupp, skol-
träffar och barngrupp, samt att dessa skulle utvärderas inom ramen för en psykologexamens-
uppsats. Föräldrarna fick veta att behandlingen skulle vara densamma även om de valde att 
inte vara med i studien och att de när som helst under behandlingens gång kunde avbryta eller 
välja att inte delta. Samtliga föräldrar som deltagit i studien har skrivit under informerat 
samtycke. 
 
I studien deltog fyra flickor i åldrarna åtta till tolv år, skolpersonal omkring dem och föräldrar 
till tre av flickorna. Tre av flickornas föräldrar hade tidigare erfarenhet av PMT och en av 
dem valde därför att inte delta i föräldragruppen. I studien deltog företrädelsevis flickornas 
mammor. Ingen av flickorna hade föräldrar som lever tillsammans. Samtliga flickor uppfyllde 
diagnoskriterierna för Trotssyndrom (DSM-IV; APA, 2000). Tre av flickorna uppfyllde 
kriterierna för ADHD. Ingen av flickorna uppfyllde kriterierna för Uppförandestörning. 
 
Vid inledningen av behandlingen deltog således tre personer i föräldragruppen och fyra barn i 
barngruppen. Det innebär ett mycket begränsat urval för studien, men gruppens storlek är 
representativ för tidigare föräldrabehandling med fokus på specifika undergrupper inom BUP. 
Mellan fyra och tolv föräldrar (behandling för fyra till sex barn) brukar delta i sådana 
föräldraträningsgrupper på den aktuella mottagningen. 

Mätinstrument 
 
Data samlades in genom väletablerade formulär som föräldrar och lärare fick fylla i, 
skattningar på en VAS-skala för föräldrar att skatta, minnesanteckningar och intervjuer. 
Nedan beskrivs de instrument som användes. Först beskrivs de instrument som användes för 
att beskriva problematiken i gruppen; K-SADS, EARL-21G och minnesanteckningar. 
Därefter beskrivs de instrument som användes för att utvärdera behandlingen; CBCL, 
Modified Aggression Scale, baslinjemätning, föräldraskattning, målformulering, CSQ och 
avslutande intervju. 
 
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and 
Lifetime version (K-SADS-PL) 
 
K-SADS-PL (Kaufman, Birmaher, Brent, Rao, & Ryan, 1997) är en semistrukturerad intervju 
för psykiatrisk diagnostisering av barn och ungdom. Det är ett väletablerat bedömnings-
instrument som har visat på god reliabilitet och validitet. 
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Early Assessment Risk List for Girls (EARL-21G) 
 
EARL-21G (Version 1; Levene, Augimeri, Pepler, Walsh, Webster, & Koegl, 2001) är ett 
evidensbaserat bedömningsinstrument som används i kliniska sammanhang för att samla 
information om riskfaktorer för utagerande beteende. Manualen är utarbetad efter Historical 
Clinical Risk 20 (HCR-20; Webster et al., 1997), ett välkänt instrument för bedömning av 
framtida våldsamt beteende hos vuxna. EARL-21G innehåller 21 operationaliserade risk-
faktorer som forskningen visat på är viktiga för att bedöma risk för fortsatt utagerande 
beteende och som kan utgöra en utgångspunkt för behandlingsupplägg. Riskfaktorerna delas 
in i tre grupper: 
 

Familjefaktorer: Socioekonomiska förhållanden, Kontinuitet beträffande vårdnadshavare, Stöd från 
omgivningen, Aktuella stressfaktorer, Föräldrastil, Vårdnadshavare-dotter-interaktion och Antisociala 
värderingar och beteende. 
 
Barnfaktorer: Psykomotorisk utveckling, Ålder för debut av utagerandeproblem, Offer för övergrepp, 
försummelse eller trauma, Lätt att tycka om, Kamratkontakter, Skolprestationer, Näromgivning, Sexuell 
utveckling, Antisocial attityd, Antisocialt beteende och Problemhanteringsförmåga. 
 
Motivation för behandling: Familjens mottaglighet och Barnets mottaglighet. 

 
Varje item bedöms till 0 vid frånvaro, 1 vid delvis närvaro, eller 2 vid fullständig närvaro av 
riskfaktor. Exempel på item som bedöms till en tvåa är: Barnets mottaglighet där två poäng 
ges till ”en flicka som aktivt sätter sig emot behandlingsrekommendationer. Hon är svår att 
engagera, ointresserad och inte samarbetsvillig”. EARL-21G är inte utvärderad i Sverige, 
men en version för pojkar (EARL-20B; Augimeri, Koegl, Webster, & Levene, 2001) med 20 
riskfaktorer är utvärderad inom svensk barn- och ungdomspsykiatri (Enebrink, 2005a). Det 
finns stora likheter mellan bedömningsinstrumentens ingående riskfaktorer. Medelvärdena för 
pojkar var tolv poäng när barn såväl med som utan utagerande problematik inkluderades. Om 
man inkluderade pojkar med diagnosen CD eller ODD, höjdes medelvärdet till 16 poäng 
(SD=5.6). Interbedömarreliabiliteten för enskilda EARL-20B items var acceptabel (Cohen’s 
Kappa (κ)=.62). 
 
Minnesanteckningar 
 
Under föräldragrupp och skolträffar fördes minnesanteckningar av behandlarna. Minnes-
anteckningarna sammanfattades och delades in i teman till en beskrivande text om 
problematik och behandling. 
 
Child Behavior Checklist (CBCL) 
 
CBCL (Achenbach, 1991) är ett etablerat och välanvänt instrument. I CBCL skattar 
föräldrarna 118 items som rör barnets beteenden och känslor. Varje item skattas på en 
tregradig skala där 0=Stämmer ej, 1=Stämmer ibland och 2=Stämmer oftast. Instrumentet 
innehåller åtta empiriskt framställda subskalor såsom trots och hyperaktivitet. Det innehåller 
även en summering av barnets internaliserande, externaliserande och totala problematik. I den 
aktuella studien användes totalpoängen, samt skalorna för aggressivt beteende och sociala 
problem. Det finns normvärden för flickor i USA, sex till arton år (Achenbach, 1991). CBCL 
har nyligen utvärderats i Sverige för en grupp flickor sex till sexton år, (n=681) (Larsson & 
Frisk, 1999). 
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Modified Aggression Scale 
 
Modified Aggression Scale (Bosworth & Espelage, 1995) är ett skattningsformulär som består 
av 22 frågor som delas in i de fyra delskalorna; Mobbing, Att slåss, Ilska, och Bry sig 
om/samarbeta. Den som skattar, vilket i denna uppsats var föräldrar och skola, ska uppskatta 
hur många gånger under de senaste 30 dagarna som barnet gjorde det som beskrivs. En 
sammanlagd poäng konstrueras av de ingående frågorna i varje skala, som skattas på en fem-
gradig skala: ingen möjlighet, aldrig, en till två gånger, tre till fyra gånger, eller fem eller fler 
gånger. Ett exempel på en fråga om mobbing är Han/hon retade andra barn, och om ilska 
Han/hon blir lätt arg. Ju högre poäng på Mobbing, Att slåss, Ilska, desto mer problematik. En 
hög poäng på Bry sig om/samarbeta indikerar mer av detta. Formuläret har tidigare översatts 
till svenska med god överensstämmelse vid återöversättning till engelska, och använts i 
tidigare projekt med inriktning på pojkars utagerande beteende, (n=76) (Enebrink, 2005a). 
 
Föräldraskattning 
 
Föräldrarna ombads att registrera barnets aggressiva beteende innan påbörjad behandling 
genom att dra ett streck på en förtryckt blankett varje gång barnet hade ett ilskeutbrott. 
Baslinjemätningarna fylldes dock i så bristfälligt att de inte kunde användas i studien 
(Registrering av barnets aggressiva beteende, se appendix 1). Under behandlingens gång fick 
föräldrarna skatta sin och barnets situation utifrån sex frågor. Frågorna löd: 
 

1) Hur har det fungerat med din dotter senaste veckan med avseende på bråk/stökigt 
beteende? 

2) Hur har det fungerat med din dotters kompisrelationer senaste veckan? 
3) Upplever du dig ha kontroll över situationen hemma? 
4) Hur har du mått under den senaste veckan? 
5) Har du upplevt stress kring familjen? 
6) Har du upplevt fina stunder/känt ömhet för din dotter under den senaste veckan? 

 
Skattningen gjordes på en VAS-skala från noll till tio där noll innebar att det varit/fungerat 
mycket dåligt och tio att det varit/fungerat mycket bra. (Föräldraskattning, se appendix 2.) I 
denna uppsats ligger fokus på barnens ilskeutbrott, sociala fungerande och föräldrarnas 
välbefinnande. Därför lyftes fråga ett, två och fyra ut medan de övriga inte kommer att 
diskuteras vidare. 
 
Formulering av mål 
 
Föräldrarna satte upp mål vid behandlingens start. Föräldrarna uppmuntrades att formulera 
konkreta och positiva mål (ex. vad barnet ska göra istället för inte göra). Vid behandlingens 
avslut skattade föräldrarna i vilken grad målen uppfyllts: Inte alls, Något, Mycket, eller Helt 
uppfyllt. Exempel på en målformulering är: "Att gå till skolan" Föräldrarna utvärderade 
behandlingens effekt utifrån sina individuella mål. Dessa beskrivs inte utförligt i uppsatsen 
utan redovisas endast övergripande för gruppen. 
 
Client Satisfaction Questionnaire (CSQ) 
 
CSQ (Larsen, Attkisson, Hargreaves, & Nguyen, 1979) är ett ofta använt formulär som mäter 
hur tillfredställda klienter är med behandlingen. Instrumentet består av åtta items där klienten 
svarar på hur nöjd han/hon är med behandlingen. Varje item ger en till fyra poäng, vilket ger 
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en total maxpoäng på 32. Höga värden indikerar tillfredställelse med behandling. Höga 
värden på CSQ har visat sig korrelera med minskning av klientens symtomskattningar. CSQ 
har i studier visat på goda psykometriska egenskaper. (Attkisson & Zwick, 1982) 
 
Intervju 
 
Efter avslutad behandling intervjuades föräldrarna av en behandlare. I intervjun fick 
föräldrarna berätta om sin upplevelse av situationen, sina och barnets behov och hur 
behandlingen fungerat för dem. Intervjun utgick från följande frågor:  
 

1) Vilka förändringar kan du se? 
2) Vilka erfarenheter har du fått med dig från behandlingen? 
3) Känner du dig hjälpt av metoden? 
4) Vilka inslag i behandlingen har du varit hjälpt av? 
5) Har du fått mer kunskap om utagerande beteende? 
6) Har du fått mer kunskap om hur du ska agera i stunden? 
7) Vad kommer du att använda dig av i framtiden? 
8) Vad har du saknat i behandlingen/velat ha mer av? 
9) Hur har behandlingen skilt sig från tidigare behandling? 
10) Ditt intryck av att samla flickor med utagerande beteende i samma grupp? 
11) Övrigt 

 
Intervjuerna sammanfattades och delades in i teman till en beskrivande text av gruppens 
åsikter och erfarenheter. Vid tillfället för intervjun fick föräldrarna ta del av de första 
mätningarna och tackades för sin medverkan i studien. 

Procedur för bedömning 
 
Bedömningssamtal genomfördes av en psykolog en till två veckor före behandlingsstart (se 
tabell 1 på nästa sida). Vid dessa samtal användes den semistrukturerade intervjun, K-SADS 
som ett underlag för att screena kring DSM-IV-diagnostik. Anamnestisk information och 
allmän information om risk- och skyddsfaktorer samlades också in och sammanfattades i en 
bedömning utifrån EARl-21G. Vid bedömningen fyllde föräldrarna i formulären CBCL och 
Modified aggression scale. Om föräldrarna önskade fylla i formulären hemma fick de 
förtryckta kuvert att skicka tillbaka dessa i. Föräldrarna gavs information om psykolog-
examensuppsatsen samt tillfrågades om deltagande i studien efter bedömningen. Detta gjordes 
när det var tydligt att ett behov av behandling fanns (diagnos för ODD eller CD uppfylld eller 
mycket aggressivt beteende) och önskemål om behandlingsinsatser förelåg. 
 
En vecka innan behandlingsstart ombads föräldrarna att fylla i en baslinjemätning av barnets 
ilskeutbrott. Före, under, efter behandling samt vid uppföljning två veckor efter avslutad 
behandling, skattade föräldrarna sin upplevelse av situationen. Vid behandlingsstart ut-
formade föräldrarna mål som de utvärderade efter avslutad behandling. 
 
Vid den andra skolträffen, som hölls av två psykologer (varav den ena hållit i bedömnings-
samtalen) på mottagningen och en psykologstudent (författaren), fyllde skolpersonal i 
Modified aggression scale. 
 
Vid behandlingsslut fyllde föräldrar, barn och skolpersonal åter i de formulär som fyllts i vid 
bedömningstillfället. Föräldrarna fyllde dessutom i en utvärdering av behandlingen, CSQ. Två 
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veckor efter avslutad behandling hölls ett individuellt uppföljningssamtal med föräldrarna av 
psykologstudenten respektive en av de behandlande psykologerna på mottagningen. Vid 
uppföljningssamtalet fyllde föräldrarna i formulär och intervjuades om behandlingen. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av när mätningar genomfördes för föräldrar respektive skolpersonal. 
 
Tid i behandlingen Förälder Skola 
1-2 v före behandling  Förmätning1 Förmätning2 
v. 1    Förmätning3 
v. 4  Skattning4 
v. 9  Eftermätning5  
2 v efter behandling  Uppföljning6 Eftermätning7 
 
1K-SADS, EARL 21G, CBCL, Modified aggression scale, Föräldraskattning.  
2Modified aggression scale. 
3Föräldraskattning, Målformulering. 
4Föräldraskattning. 
5CBCL, Modified aggression scale, Föräldraskattning, CSQ. 
6CBCL, Modified aggression scale, Föräldraskattning, måluppfyllnad, intervju. 
7Modified aggression scale 

Behandlingsupplägg 
 
Vid planering och utformande av föräldrabehandlingsmanualen inspirerades vi framför allt av 
manualer som The Incredible Years Program (Webster-Stratton, 1992; Webster-Stratton och 
Herbert, 1994), Community Based Parent Education (Cunningham, Bremner, & Secord, 
2000; 2002), och den svenska Komet-manualen (Hassler Hallstedt, Schwan, & Forster, 2005). 
Det som saknats hos dessa manualer är att versioner tillgängliga på svenska riktat sig till 
yngre barn (The Incredible Years Program) och framför allt har använts för annat upplägg; 
med större grupper, i andra miljöer så som skola eller via socialtjänsten (COPE, Komet). 
Manualerna har inte heller utvärderats i någon större omfattning för flickor, för barn i de 
högre åldrarna (upp till tolv år) eller i ett kliniskt sammanhang. Diskussion om samarbete med 
Kometmanualens grupp fördes inledningsvis då de sett behovet av att utarbeta en mer 
behandlingsinriktad manual, varför denna användes som utgångspunkt för arbetet. Justeringar 
gjordes för att få materialet bättre anpassat för flickor och med fokus på behandling snarare än 
utbildning. Dessa justeringar bestod i att föra in exempel utifrån flickors perspektiv, ett 
sokratiskt frågande, arbete mot tydligt formulerade mål, beteendeanalys, ilskekontroll, social 
färdighetsträning och arbete med föräldrarnas eget välbefinnande och känsla av kontroll över 
hemsituationen. Liknande upplägg och justeringar har använts sedan tidigare på mottagningen 
men inte systematiserats eller samlats i manualform. Utifrån gruppens behov gjordes vissa 
ytterligare justeringar av upplägget av behandlingen. Under resultatdelen redovisas manualens 
innehåll. De flesta PMT-behandlingar omfattar tio till tolv sessioner, och denna manual 
planerades till tio. För att kunna genomföra behandlingen inom ramen för föreliggande 
uppsats var det nödvändigt att begränsa antalet sessioner, samt ha föräldramöten varje vecka 
och inte successivt mer mellanrum mellan sessionerna, vilket ofta kan vara fallet i en 
sedvanlig behandling. Föräldragruppen träffades slutligen vid nio tillfällen (ett initialt tillfälle 
ställdes in pga. sjukdom hos deltagare och behandlare), varav den fjärde och den nionde 
träffen var individuell. Uppföljning per telefon skedde vid ett par tillfällen. Två av föräldrarna 
närvarade vid åtta av träffarna och en förälder avbröt behandlingen efter fyra träffar. 
 
Behandlingen i barngruppen baserades på SNAP-manualen (se tidigare beskrivning) 
Justeringar gjordes för att passa gruppens behov. Dessa justeringar baserades bl.a. på den 
SNAP-flickversion som finns tillgänglig på engelska (Earlscourt Child and Family Centre, 
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2002) och bestod i att utforma mer arbetsmaterial och hemuppgiftsmaterial till gruppträffarna, 
liksom att lägga mer fokus på hur man bromsar sin impulsivitet och ilska i olika sammanhang. 
Barngruppen träffades totalt sex gånger, varav en timme var behandlingstid och en halvtimme 
därefter var fika och avslappning med assistent samtidigt som föräldrarna fick information om 
vad barnen gjort i barngruppen. I barngruppen närvarade ett barn vid samtliga sex träffar, ett 
barn vid fem träffar, ett barn vid två träffar och ett barn avbröt behandlingen efter en träff. 
 
Skolutbildningen har utvecklats på mottagningen och består av tre gruppträffar där man varje 
gång under tre timmar arbetar med orsaker till utagerande, arbete mot tydligt formulerade 
mål, beteendeanalys, struktur i klassrummet, belöningssystem, samarbete och kommunikation 
med föräldrar, problemlösning, avstämning och summering. Vid ett av dessa tillfällen med-
verkar även föräldrar. En skola var frånvarande vid det andra tillfället. 
 
Behandlingen för föräldrar och barn var planerad veckorna ett till nio. Skolträffar var förlagda 
till veckorna två, fyra och åtta under behandlingen. Föräldragrupp och skolträffar leddes av 
tre behandlare; två legitimerade psykologer från mottagningen och en psykologstudent 
(författaren) på psykologlinjens sista termin där behandlingsmomentet har KBT-inriktning. 
Barngruppen leddes av två behandlare; en psykolog (som också deltog i föräldragruppen) och 
en läkare. 

Analys 
 
Informationen från minnesanteckningarna under behandlingsperioden och intervjuerna före 
och efter behandlingen sammanfattades och delades in i separata teman för att illustrera 
flickornas utagerande beteende. Även manualen och de slutgiltiga förändringar som gjordes 
av behandlingsupplägget beskrivs och utvärderas inom ramen för denna studie. Med hänsyn 
till studiens karaktär; pilotstudie, outforskat område, ett begränsat sampel, har vi valt att även 
göra en beskrivande analys av formulären istället för att göra statistiska jämförande 
beräkningar. Den deskriptiva analysen bestod i att beskriva data och diskutera om 
beteendeförändringar rapporteras och om flickornas beteende förbättras under klinisk nivå 
eller medelvärde för en jämförelsegrupp. Eftersom författaren följde föräldragrupp och 
skolträffar kommer behandlingen utvärderas framför allt utifrån detta perspektiv. 
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R e s u l t a t 
 
Resultat rapporteras utifrån studiens tre syften. Först redovisas beskrivning av utagerande 
beteende, därefter följer utformande av behandlingsmanualer och sist utvärdering av 
behandlingseffekt. 

Beskrivning av utagerande beteende 
 
Den första frågeställningen för den aktuella studien var att beskriva flickors utagerande 
beteende. Beskrivningen av problematiken i den aktuella gruppen bygger på information om 
riskfaktorer samt minnesanteckningar från behandlingen. Data presenteras gruppvis. 
 
Riskfaktorer för framtida utagerande beteende 
 
Vid bedömningssamtalen gjordes en kartläggning av riskfaktorer för fortsatt utagerande 
beteende enligt EARL-21G (se ovan). Totalsumman i den aktuella gruppen varierade mellan 
18-23. Det kan betraktas som relativt höga värden. Poängen kan jämföras med kanadensiska 
normvärden som visar på en förhöjd risk för fortsatt utagerande beteende vid värden över 20. 
Svenska siffror för pojkar, EARL-20B (se ovan), visar på tolv som medelvärde i ett barn-
kliniskt sampel (Enebrink, 2005a). 16 poäng och över innebar förhöjd risk för CD vid 
uppföljning efter tre år. 
 
Det fanns vissa likheter gällande de riskfaktorer som förekom för flickorna i den aktuella 
gruppen. Genomgående bedömdes riskfaktorn Stress kring familjen förekomma ofta, även om 
den specifika anledningen till stressen varierade. Stöd från omgivningen fanns i varierade grad 
för familjerna. Flertalet av barnen uppvisade försening i den Psykomotoriska utvecklingen. 
Ålder för debut av utagerande problem var genomgående tidig. Flertalet av barnen hade också 
Problem med kamratkontakter. Bristande motivation och Mottaglighet för behandling 
förekom i något fall hos barn och föräldrar.  
 
Exempel på problematik  
 
Ilskeutbrott: Ilskeutbrott var en central problematik bland flickorna i gruppen. Ilskeutbrotten 
förekom både i hemmet och i skolan men i varierande grad för de olika flickorna. Vissa 
föräldrar rapporterade att utbrotten i princip enbart inträffade i hemmet medan andra beskrev 
att de så gott som alltid inträffade i skolan eller i annan miljö utanför hemmet. Det var vanligt 
att flickorna reagerade med ilska vid oförutsedda förändringar. Detta kunde t ex märkas i att 
något blev annorlunda än de tänkt sig, t ex att någon annan person gjorde en sak som dottern 
ville att föräldern skulle göra. När barnen stötte på motgångar beskrevs också som något som 
kunde orsaka ilskeutbrott. Ilskeutbrotten kunde se olika ut. Barnen slog andra, sig själv, skrek, 
förolämpade och sa saker för att såra föräldrar och skolpersonal. Det hände att barnen hade 
sönder föremål.  
 
Självskadande beteende: Föräldrarna berättade att barnen ibland slog sig själva. Exempel på 
detta kunde vara att dottern slår sig i huvudet och skriker att hon är elak och förstör allt, eller 
hotar att skada sig själv, eller förstör för sig själv genom att ha sönder sina saker. Detta var 
något som flera av föräldrarna funderade över och som de inte visste hur de skulle hantera. 
Föräldrarna föreföll till viss del att ta illa vid sig av att deras barn gjorde illa sig själva, och 
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ibland gjorde detta självskadande beteende det svårt för dem att vara konsekventa och 
genomföra det som de tänkt sig från början. 
 
Ilskeutbrott hos föräldrarna: Några föräldrar kände igen sig själva i sin dotters problematik 
både vad gällde ilskeutbrott och svårigheter att ta motgångar och förändringar. Föräldrarna 
reflekterade dels kring hur barnet lär sig att agera som sin förälder och dels kring den negativa 
inverkan det har på barnet när föräldern själv blir arg. Egna ilskeutbrott var något som vissa 
föräldrar beskrev och arbetade med under behandlingen. De konstaterade att det inte var 
konstruktivt att bli arg på sitt barn och försökte planera hur de skulle agera istället. 
 
Problem i skolan: Samtliga föräldrar rapporterade problem för dottern i skolan. Problemen 
kunde röra att vara i stora grupper, att koncentrera sig på skolarbete, att klara förändringar och 
motgångar i skolan. Barnen reagerade med ilskeutbrott eller att dra sig undan. Flera av barnen 
hade extra resurs i skolan. Föräldrarna berättade om svårigheter att få barnen att gå till skolan 
och problem med att barnen sprang hem från skolan. Barnens problem beskrevs också vid 
fritidsaktiviteter. Föräldrarna hade svårt att hitta fritidssysselsättningar för sina döttrar och 
barnen hade fått sluta på flera aktiviteter som inte fungerat. 
 
Bristande sociala färdigheter: Centralt för barnen var också sociala problem. Flera av 
föräldrarna beskrev att barnen hade få eller inga vänner. Barnens problem rörde att ta kontakt, 
känna av och förstå andra. Flera föräldrar berättade att barnen mest leker med killar, leker 
med yngre barn, ofta hamnar i bråk, är klängiga, manipulativa, har en svart/vit syn på andra. 
Generellt var föräldrarna oroliga över dotterns sociala brister och sociala situation. 
Föräldrarna oroade sig för hur det kommer att se ut i framtiden och för att dottern ska lida. 
Föräldrarna rapporterade också att barnen före skolåldern inte själva verkat må dåligt, men att 
de mer och mer märker av omgivningens reaktioner. Detta märks genom självförebråelser och 
viss nedstämdhet. 
 
Föräldrarnas situation: Föräldrarna själva berättar om nedstämdhet, stress, hopplöshet och 
skam. Flera rapporterar ett dömande från omgivningen. Andra personer verkar ha liten 
förståelse för flickornas problem och mest tycka att de är ouppfostrade. Föräldrarna berättar 
att de bär på dåligt samvete, inte tar sig tid för sig själva och ofta är missnöjda med hur de är 
som föräldrar. De var uttröttade av ilskeutbrott och konflikter och stressade för att hinna med 
att planera och möta sina döttrars behov. Dessa frågor kunde ventileras i gruppen. Föräldrarna 
uttryckte att det var bra att träffa andra föräldrar till flickor med utagerande beteende. 

Utformande av behandlingsmanualer 
 
Studiens andra frågeställning var hur en behandling av flickor med utagerande beteende kan 
utformas. Nedan beskrivs arbetet med att utforma behandlingen. 
 
En preliminär behandlingsbeskrivning utformades utifrån mottagningens tidigare upplägg och 
befintliga behandlingsmanualer för utagerande beteende med justeringar och tillägg utifrån 
flickperspektiv. Vid behandlingens start var merparten av behandlingsmaterialet färdigställt 
och behandlingsupplägget manualiserat. Förändringar av upplägget gjordes efter den första 
föräldraträffen utifrån beteendeanalys och önskemål från föräldrarna. Ytterligare förändring 
gjordes då ett behandlingstillfälle föll bort. Den slutliga behandlingen beskrivs nedan. 
Behandlingsträffarna ledde också fram till tankar om manualens och behandlingsuppläggets 
utformning, som diskuteras vidare under diskussionsavsnittet. (Se appendix för nytt 
arbetsmaterial som utformats till behandlingen, i övrigt se Kometmanualen.) 



24 

 

Föräldraträning 
 
Träff 1: Presentation, introduktion av behandling, beteendeanalys och målformulering 

 Presentation av behandlare, föräldrar och barn 
 Introduktion till behandling: Tider, aktivt deltagande, syfte, hemuppgifter, 

samarbete, tystnadsplikt. 
 Introduktion utagerande beteende: Föräldrars idéer om orsaker till utagerande 

beteende. 
 Sammanfattning av komplex orsaksbild bestående av föräldrarnas egenskaper, 

barnets egenskaper, den yttre miljön och bemötandet av barnet. Hoppfullt att 
arbeta med bemötande eftersom det är möjligt att förändra. 

 Beteendeanalys: Genomgång av modell för att förstå och påverka beteenden. 
Situation – Beteende – Konsekvens (Att påverka beteenden, se appendix 3) 

 Målformulering: Förklara vikten av att arbeta mot tydliga mål. Föräldrarna 
formulerar egna konkreta, positiva mål. 

 Positiv uppmärksamhet: Förklara vikten av att ge barnet positiv 
uppmärksamhet. Rollspel hur man kan uppmuntra barnets lek. 

 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet 30 min per dag för att bygga en god 
relation. Registrering/beteendeanalys av tre positiva och tre negativa beteenden 
hos barnet för att kartlägga och förstå barnets beteende. (Registrering av 
positiva och negativa beteenden, se appendix 4) 

 
Träff 2: Ilska, uppföljning beteendeanalys och målformulering 

 Veckan som gått: Föräldrarna beskriver vad som varit aktuellt under veckan. 
 Hemuppgifter: Genomgång av positiv stund med barnet och registrering av tre 

positiva och tre negativa beteenden. 
 Hur man kan förändra beteenden utifrån situation, beteende och konsekvens. 
 Uppsamling kring mål: Se över formulerade mål för behandlingen. 
 Föräldrarollen: Hur är en bra förälder? Föräldrarna skriver ner för sig själva 

Vem vill jag vara som förälder? 
 Positiva sidor: Förklara vikten av att uppmärksamma positiva sidor hos barnet 

och sig själva. (Positiva sidor, se appendix 5) 
 Förståelse för egna reaktioner: Förklara funktionen av ilska. Rita modell för 

reaktioner vid ilska, stress, depression. 
 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet, registrering av beteenden hos barnet, 

registrering av egna reaktioner. (Självregistrering, se appendix 6) 
 

Träff 3: Eget välbefinnande, förebygga problem, fortsättning ilska  
 Veckan som gått: Föräldrarna beskriver vad som varit aktuellt under veckan. 
 Hemuppgifter: Genomgång av positiv stund med barnet och registrering av tre 

positiva och tre negativa beteenden. 
 Problemlösning kring barnens ilskeutbrott: Fundera tillsammans hur man kan 

förebygga, lära ut ilskekontroll, se över konsekvenser vid ilskeutbrott. 
 Eget välbefinnande: Vikten av att själv må bra för att orka vara en bra förälder. 

Rutiner, tid för sig själv, avslappning. 
 Genomgång av föräldraregistrering: Hur reagerar föräldrarna, med 

ilska/nedstämdhet/stress? Hur kan man bryta reaktionen? Känna igen sin 
reaktion, andas lugnt, följa sin plan inte agera på känslan, gå ifrån situationen. 

 Förberedelse, uppmärksamhet, beröm: Sätt att förebygga problemen hemma. 
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 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet, planera in en stund/aktivitet för sig 
själv (För att må bra, se appendix 7), registrering av egna reaktioner, ge 
systematiskt beröm för något av barnets beteenden utifrån målformulering, 
planera för kritisk situation (Planera för kritisk situation, se appendix 8) 
 

Träff 4 (ind.): Belöningssystemet ”Poängjakten” 
 Presentation av belöningssystem (Poängjakten, se appendix 9). 
 Föräldern formulerar tre uppdrag för barnet utifrån målen. 
 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet, planera in en stund/aktivitet för sig 

själv, inför belöningssystem. 
 

Träff 5 & 6: Problemlösning, uppföljning eget välbefinnande och Poängjakten 
 Veckan som gått: Föräldrarna beskriver vad som varit aktuellt under veckan. 
 Problemlösning kring svåra situationer som uppkommit. 
 Reflektioner kring träff med skolpersonal. 
 Hemuppgifter: Genomgång av belöningssystem. 
 Problemlösning kring belöningssystem 
 Uppföljning eget välbefinnande och egna reaktioner 
 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet, egen ilskekontroll, belöningssystem. 

 
Träff 7: Responskostnad, uppföljning problemlösning, eget välbefinnande och 

Poängjakten 
 Veckan som gått: Föräldrarna beskriver vad som varit aktuellt under veckan. 
 Problemlösning kring svåra situationer som uppkommit. 
 Eget välbefinnande (Stresshantering, se appendix 10) 
 Responskostnad: Diskutera införande av poängavdrag vid bestämda icke-

acceptabla beteenden hos barnet. 
 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet, belöningssystem, stresshantering 

 
Träff 8: Modellinlärning och rollspel, uppföljning tidigare inslag 

 Veckan som gått: Föräldrarna beskriver vad som varit aktuellt under veckan. 
 Problemlösning kring svåra situationer som uppkommit. 
 Lära sitt barn färdigheter: Agera modell för sitt barn och rollspela med barnet 

kring ilskekontroll och sociala färdigheter (Ilskekontroll och Sociala 
färdigheter, se appendix 11-12). 

 Problemlösning och förhandling 
 Hemuppgifter: Positiv stund med barnet, belöningssystem, lära sitt barn 

färdigheter. 
 

Träff 9 (ind.): Sammanfattning av behandling, utvärdering, arbete framåt 
 Veckan som gått: Föräldrarna beskriver vad som varit aktuellt under veckan. 
 Problemlösning kring svåra situationer som uppkommit. 
 Uppföljning av belöningssystem och att lära sitt barn färdigheter. 
 Sammanfattning av behandling och arbetet framåt. 
 

Föräldrarna fick vid första behandlingstillfället varsin pärm. Till varje moment delades det ut 
arbetsmaterial som föräldrarna satte i sin pärm. Sessionerna varade i cirka två timmar. Efter 
en timme hade gruppen tio minuters paus. Då serverades fika och föräldrarna fick tillfälle att 
lära känna varandra och tala med behandlarna. Att vara två behandlare i en liten grupp 
innebar att behandlarna kunde ha en god överblick över vad som hände i gruppen och hur 
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deltagarna mådde. Stort utrymme kunde också lämnas åt problemlösning och individuell 
anpassning av behandlingen. Behandlingen genomfördes dagtid en till två tillfällen per vecka. 
Familjerna kom från hela Stockholmsområdet. Tider och resväg gjorde det besvärligt för 
föräldrarna att närvara och dessa faktorer bidrog till frånvaro och avhopp. 
 
Att träffas i grupp gav föräldrarna möjlighet att stötta och inspireras av varandra. Det låga 
antalet deltagare gjorde dock att gruppen ibland upplevdes som liten för diskussioner eller 
övningar. Stort utrymme fanns emellertid för individualisering. Trots utgångspunkten flickor 
med utagerande beteende, var gruppen heterogen avseende ålder, problematik och behov av 
behandling. Åldersspridningen gjorde att föräldrar till yngre barn kunde skrämmas av 
problemen som föräldrar till äldre barn beskrev. Den varierade problematiken fanns utrymme 
att bemöta och föräldrarna hjälpte varandra och drog nytta av att lyssna till de andras 
problemlösning. En svårighet var skillnader i föräldrarnas förkunskaper då det i gruppen 
fanns föräldrar som tidigare deltagit i PMT-grupp. Dessa föräldrar hade med sig strategier 
men efterfrågade fördjupning och individualisering. I behandlingen gavs utrymme åt både 
genomgång av grunderna i PMT och fördjupning med fokus på det senare. 
 
Huvudspår i behandlingen kom att bli arbetet med beteendeanalys, barnens ilska, barnens 
sociala fungerande och föräldrarnas välmående. I behandlingen arbetade vi återkommande 
med att analysera ilskeutbrott och prosociala beteenden utifrån situationer då de uppkommer, 
barnets färdigheter och de konsekvenser som barnets beteenden får. Föräldrarna uttryckte att 
de var hjälpta av analysmodellen. Utifrån beteendeanalys arbetade vi med att förebygga 
utbrotten, ge barnen färdigheter att hantera sin ilska eller agera på annat sätt och att få 
föräldrarna att systematiskt ignorera ilsket beteende och uppmuntra alternativt beteende. En 
åtgärd som beskrevs fungera förebyggande var att planera och förbereda barnen för vad som 
skulle hända. Att undvika stressiga och osäkra situationer minskade risken för ilskeutbrott. 
Föräldrarna beskrev att de lyckats bäst med att förebygga ilskeutbrotten genom planering och 
förberedelse. När ilskeutbrotten väl var igång uttryckte de att det var svårt att veta hur de 
skulle agera för att ingen ska komma till skada och för att inte möta barnets beteende med 
positiva konsekvenser. En förälder beskrev att det bästa var att låta dottern vara ifred tills hon 
lugnat ner sig. En annan förälder ville inte lämna dottern eftersom hon då väsnades och störde 
grannarna. Barnens sociala fungerande fick också mycket uppmärksamhet. Fokus här låg på 
att lära barnen sociala färdigheter och uppmuntra när barnen gjorde bra saker. Föräldrarna 
uppmanades att träna med barnen och rollspela sociala situationer. I vissa fall kunde 
föräldrarna vara med när barnet lekte med andra för att visa och uppmuntra. Barnens 
ilskeutbrott och sociala situation påverkade föräldrarnas välmående. Ilskeutbrotten tröttade ut 
föräldrarna och barnens sociala brister var något som bekymrade föräldrarna mycket. 
Träffarna fungerade som stöd och uppmuntran. Föräldrarnas egen situation uppmärk-
sammades i behandlingen. De uppmuntrades att ta tid för sig själva, hitta avlastning och fick 
tips om avslappning. Någon direkt insats för föräldrarnas psykiska hälsa gjordes dock inte. 
Detta kunde ha varit angeläget utifrån vissa föräldrars situation men är svårt att bemöta inom 
ramarna för BUP. 
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Skolträffar 
 
Träff 1: Presentation, introduktion av utbildning, beteendeanalys och målformulering 

 Presentation av behandlare & lärare 
 Beskrivning av vilka svåra situationer som lärare kan befinna sig i. 
 Introduktion skolträffar: Syfte, tider, aktivt deltagande, hemuppgifter, 

samarbete 
 Introduktion utagerande beteende: Orsaker till utagerande beteende, 

information om CD och ADHD. 
 Målformulering: Förklara vikten av att arbeta mot tydliga mål. Skolpersonal 

formulerar egna konkreta, positiva mål. 
 Skolpersonalens roll: Hur är en bra lärare/resurs? 
 Beteendeanalys: Genomgång av modell för att förstå och påverka beteenden. 

Situation – Beteende – Konsekvens 
 Uppmärksamhetsprincipen: Beteenden som uppmärksammas förstärks. 

Förklara vikten av att ge barnet positiv uppmärksamhet.  
 Genomgång av hur man kan se över klassrumssituationen och arbeta med 

tydlig kommunikation. 
 Uppgifter: Positiv stund med barnet helst någon gång per dag. 

Registrering/beteendeanalys av positiva och negativa beteenden.  
 
Träff 2: Belöningssystem i skolan, uppföljning beteendeanalys och målformulering, 

gemensam träff med skola och föräldrar 
 Välkomna tillbaka, dagens agenda 
 Uppgifter: Genomgång av positiv stund med barnet och registrering av barnets 

beteenden 
 Presentation av belöningssystem  
 Förberedelse: Skolpersonal formulerar uppdrag för barnet och planerar kring 

införande av belöningssystem.  
 Gemensam fika med föräldrar och lärare. 
 Mål och belöningssystem: Skolpersonal beskriver för förälder hur de anpassat 

och tänkt kring mål och struktur och arbetssätt kring barnet. Föräldrar 
kommenterar hur de ser på arbetet. 

 Samarbete och täta träffar: Hur kan skola och föräldrar lättare kommunicera 
med varandra? Ska man ha en positiv bok där lärarna bara skriver bra saker? 
Ska man skicka e-post, ringa, skriva, träffas, hur ofta? Skapa ett varaktigt 
system för avrapportering.  

 Uppgifter: Belöningssystem i skolan, boka in möte mellan skola och föräldrar 
för uppföljning och fortsatt samarbete.  

 
Träff 3: Sammanfattning av utbildning, utvärdering, arbete framåt 

 Summering   
 Uppgifter/Målavstämning 
 Problemlösning kring svåra situationer som uppkommit. 
 Hur orkar man? Handledning, egen vård, dela på ansvaret med bråkiga barn, 

resurser i skolan. 
 Utvärdering och arbetet framåt. 

 
Skolträffarna varade i cirka tre timmar. Efter halva tiden hade gruppen tio minuters paus. Då 
serverades fika och skolpersonalen fick tillfälle att tala med varandra och med behandlarna. 
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Skolan fick arbetsmaterial och utbildning. De gavs övergripande och komprimerat samma 
grunder som föräldrarna. Fokus låg på beteendeanalys av problematiska och önskvärda 
beteenden. Skolorna uppmuntrades underlätta och förbereda barnen för svåra situationer, 
träna på färdigheter och belöna önskade beteenden. Utöver skolsituationen arbetade vi för ett 
gott samarbete mellan skola och föräldrar. Inför träffen med föräldrarna talade vi om att det 
kunde vara svår situation för alla. Vi underströk vikten av att föräldrar och skola drar åt 
samma håll. Många i gruppen uttalade ett stort behov av kunskap och stöd i arbetet med 
utagerande beteende i skolan. Skolpersonalen tog till sig av utbildningen och var nöjda med 
den hjälp de fick. En del uttryckte att det var svårt att komma till rätta med problemen på 
grund av bristande resurser och stöd från skolan. 
 
Barngrupp 
 
SNAP låg till grund för behandlingen i barngrupp. De teman som togs upp var följande: Att 
lyssna, Arga känslor; känna igen, stanna upp, tänka, agera, Att vara en bra kompis; stå emot 
grupptryck, försvara en vän, ta kontakt, samtala, Att inte få vara med, Retas, Ljuga, Stjäla. 
Barnens ålder varierade mellan åtta och tolv år. Åldersskillnaden och upplevdes som stor och 
barnens behov skilde sig åt. För att bemöta detta försökte behandlarna på olika sätt dela upp 
gruppen och komplettera med enskilda träffar. Även närvaron i gruppen varierande vilket 
gjorde att barnen kommit olika långt i arbetet. Barngruppen var inte fokus för föreliggande 
studie, och då författaren inte närvarande beskrivs behandlingen endast kortfattat. 

Utvärdering av behandlingseffekt  
 
Den tredje frågeställningen för studien var vilka effekter behandlingen har i den nämnda 
gruppen på flickors utagerande beteende, sociala beteende och föräldrars välmående. För att 
utvärdera detta gjordes ett antal mätningar. Data samlades in genom formulär, utvärdering av 
mål och intervju med föräldrarna. Först redovisas resultat per individ av mätningarna av 
aggressivt och socialt beteende från förmätning, eftermätning och uppföljning. Därefter 
presenteras utvärdering av mål gruppvis. Sist i resultatdelen redovisas föräldrarnas 
utvärdering av behandlingen gruppvis. Utvärderingen bygger på ett formulär (CSQ) och 
intervju med föräldrarna. Endast de två föräldrarna som fullföljde föräldraträningsgruppen har 
utvärderat behandlingen. Bortfall i data syns som tomma rutor. 
 
Flicka 1 
 
Skattningar för flicka 1 visar höga värden på CBCL (se tabell 2 på nästa sida). Samtliga 
CBCL-värden ligger långt över medel och inom klinisk nivå. Totalsumman går ner från 
förmätning till eftermätning och förblir sedan på samma nivå vid uppföljning. Minskningen är 
tydlig men värdet fortfarande i det kliniska spektrumet. Delskalan Sociala problem visar en 
liknande tendens till viss, dock marginell, nedgång från förmätning till eftermätning, 
samtidigt som CBCL-skattningar av Aggressivt beteende varierar något mellan mätningarna. 
Båda skalorna visar fortfarande på förhöjda värden. Föräldraskattning av Modified aggression 
scale visar att Mobbing och Att slåss varierat över tid, med antydan till ökning vid 
uppföljning, men generellt ligger i nivå med kliniskt sampel. Ilska ligger över medel vid 
förmätning och har minskat markant fram till uppföljning då det hamnar i nivå med 
medelvärdet för kliniskt sampel. Bry sig om/samarbeta ligger på en jämn nivå något under 
medelvärdet. Det saknas förmätning från skolan men skolans skattning vid uppföljning visar 
på samstämmighet med föräldraskattning. 
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Tabell 2. Resultaten av CBCL och Modified aggression scale vid förmätning, eftermätning och 
uppföljning för Flicka 1. 
 
 Förmätning Eftermätning Uppföljning   
CBCL    Medelvärde Flickor 

Sverige (SD) 
Kliniskt 

spektrum 
USA 

Total 112 101 101 14,3 (12,4) 49-240 
Soc. problem 17 15 15 0,7 (1,4) 9-22 
Agg. beteende 26 23 25 4,4 (4,2) 16-36 
Modified 
Aggression Scale 

   Medelvärde kliniskt 
sampel Sverige(SD) 

 

Förälder      
Att slåss 8 5 9 9,63 (4,23)  
Mobbing 6 13 10 7,59 (3.31)  
Ilska 20 17 12 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

11 13 12 15,52 (4,43)  

Skola      
Att slåss   5 9,63 (4,23)  
Mobbing   9 7,59 (3.31)  
Ilska   11 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

  11 15,52 (4,43)  

 
Föräldern till flicka 1 (se figur 2 nedan) skattar en markant förbättring vad gäller 
Bråkigt/stökigt beteende i början av behandlingen och sedan ytterligare förbättring vid 
uppföljning. Avseende flickans Kompisrelationer tyder skattningen på en stor förbättring 
under början av behandlingen och en liten nedgång vid uppföljning. Förälderns 
välbefinnande har varierat under behandlingen men visar på en stor förbättring från 
behandlingsstart med en dipp i mitten av behandlingen. 
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Figur 2. Föräldraskattning flicka 1  

Sammanfattningsvis tyder mätningarna för flicka 1 på en minskning av total problematik, en 
minskning av aggressivt beteende, en viss förbättring i socialt fungerande och förbättring 
avseende förälderns välbefinnande. En förklaring till ökningen av Mobbing kan vara att 
flickan markant ökade sin närvaro i skolan. 
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Flicka 2  
 
Skattningar för flicka 2 (se tabell 3 nedan) visar höga värden på CBCL och något förhöjda för 
flera av delskalorna på Modified Aggression Scale vid första mättillfället. Samtliga CBCL-
värden ligger över medel flertalet inom det kliniska spektrat. Modified aggression-delskalorna 
Mobbing och Ilska är något över medel för förälder och skola, och att Bry sig om/samarbeta 
tydligt under medel på förälderns skattning. Vad gäller variation över tid ses att Totalsumman 
för CBCL varierar över tid med en liten nedgång från förmätning till eftermätning och sedan 
åter en ökning vid uppföljning. Delskalan Sociala problem ligger relativt stabilt från 
förmätning till eftermätning och uppföljning. CBCL-delskalan Aggressivt beteende visar en 
liten ökning från förmätning till eftermätning och uppföljning. Föräldraskattningar av 
Modified aggression scale visar att Mobbing och Att slåss ökat från förmätning till 
uppföljning och då ligger över medel. Ilska låg över medel vid förmätning, minskade markant 
vid eftermätning och ökade något vid uppföljning men hamnar i nivå med medelvärdet. Bry 
sig om/samarbeta har ökat från förmätning till eftermätning och uppföljning och hamnade då 
nära medelvärdet. Skolans skattningar visar på relativt stabila värden för Att slåss, Mobbing 
och Ilska medan Bry sig om/samarbeta minskat markant. Föräldraskattning och skolans 
skattning vid uppföljning visar på samstämmighet förutom vid Bry sig om/samarbeta där 
skolan skattar lägre. 
 
Tabell 3. Resultaten av CBCL och Modified aggression scale vid förmätning, eftermätning och 
uppföljning för Flicka 2. 
 
 Förmätning Eftermätning Uppföljning   
CBCL    Medelvärde Flickor 

Sverige (SD) 
Kliniskt 

spektrum 
USA 

Total 55 53 57 14,3 (12,4) 49-240 
Soc. problem 11 10 10 0,7 (1,4) 9-22 
Agg. beteende 9 10 13 4,4 (4,2) 16-36 
Modified 
Aggression Scale 

   Medelvärde kliniskt 
sampel Sverige(SD) 

 

Förälder      
Att slåss 7 9 14 9,63 (4,23)  
Mobbing 10 8 13 7,59 (3.31)  
Ilska 17 7 14 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

8 12 15 15,52 (4,43)  

Skola      
Att slåss 10  13 9,63 (4,23)  
Mobbing 13  11 7,59 (3.31)  
Ilska 14  13 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

18  9 15,52 (4,43)  
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Föräldern till flicka 2 (se figur 3 nedan) skattar en markant förbättring vad gäller 
Bråkigt/stökigt beteende i början av behandlingen, sedan följer en försämring tillbaka till 
utgångsläge. Flickans Kompisrelationer tycks ha förbättrats under början av behandlingen och 
sedan försämrats under utgångsläget vid uppföljning. Förälderns välbefinnande har varit 
relativt stabilt under behandlingen med en viss förbättring i mitten av behandlingen och en 
liten nedgång vid uppföljning. 
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Figur 3. Föräldraskattning flicka 2  

 
 
Sammanfattningsvis tyder mätningarna för flicka 2 inte på en minskning av total problematik, 
aggressivt beteende, en förbättring i socialt fungerande eller förbättring avseende förälderns 
välbefinnande. Flera av mätningarna visar på en förbättring i mitten av behandlingen och 
sedan en försämring vid uppföljning. 
 
Flicka 3 
 
Flicka 3 visar något förhöjda värden på CBCL (se tabell 4 på nästa sida). Samtliga CBCL-
värden ligger något över medel men under klinisk nivå. CBCL-värdet för Aggressivt beteende 
är subkliniskt. För flicka 3 saknas förälderns eftermätning och uppföljning eftersom 
behandlingen avbröts. Föräldraskattning av Modified aggression scale visar på låga värden av 
Att slåss och Mobbing. Ilska ligger högre och i nivå med kliniska samplet. Värdet för Bry sig 
om/samarbeta är under medel. Föräldraskattning och skolans skattning vid förmätning visar 
på relativt olika värden. Vid uppföljning visar skolans skattning på en minskning av Att slåss, 
Mobbing, Ilska och Bry sig om/samarbeta. 
 
Föräldern till Flicka 3 (se figur 4 på nästa sida) skattar en förbättring vad gäller 
Bråkigt/stökigt beteende i början av behandlingen. Flickans Kompisrelationer och Förälderns 
välbefinnande tycks ha försämrats under samma period. 
 
Det är svårt att läsa ut något av mätningarna för flicka 3 eftersom behandlingen avbröts och 
data saknas. Skolans skattningar tyder på minskat utagerande beteende men fortsatta och 
försämrade sociala problem. 
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Tabell 4. Resultaten av CBCL och Modified aggression scale vid förmätning, eftermätning och 
uppföljning för Flicka 3. 
 
 Förmätning Eftermätning Uppföljning   
CBCL    Medelvärde Flickor 

Sverige (SD) 
Kliniskt 

spektrum 
USA 

Total 33   14,3 (12,4) 49-240 
Soc. problem 2   0,7 (1,4) 9-22 
Agg. beteende 14   4,4 (4,2) 16-36 
Modified 
Aggression Scale 

   Medelvärde kliniskt 
sampel Sverige(SD) 

 

Förälder      
Att slåss 5   9,63 (4,23)  
Mobbing 4   7,59 (3.31)  
Ilska 13   12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

11   15,52 (4,43)  

Skola      
Att slåss 12  5 9,63 (4,23)  
Mobbing 11  6 7,59 (3.31)  
Ilska 18  15 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

15  10 15,52 (4,43)  
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Figur 4. Föräldraskattning flicka 3 

 
Flicka 4 
 
Flicka 4 visar högt skattade värden på CBCL (se tabell 5 på nästa sida). Samtliga CBCL-
värden vid förmätning ligger över medel. Totalsumman och delskalan Sociala problem ligger 
i klinisk nivå och visar sedan på en markant nedgång från förmätning till uppföljning då 
värdet ligger väl under det kliniska spektrat. Aggressivt beteende visar en nedgång från 
förmätning till uppföljning. Det första värdet är subkliniskt och vid uppföljning i normal nivå. 
Det saknas föräldraskattning av Modified aggression scale vid förmätning och eftermätning. 
Föräldraskattning vid uppföljning visar på låga värden av Att slåss, Mobbing, Ilska och Bry 
sig om/samarbeta. Föräldraskattning och skolans skattning skiljer sig något vid uppföljning. 
Skolans skattning visar på relativt stabila värden för Att slåss och Mobbing i nivå med kliniskt 
sampel. Ilska visar på en minskning från ett högt värde till under medel. Bry sig 
om/samarbeta visar på en ökning från förmätning till uppföljning och överstiger då 
medelvärdet. 
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Tabell 5. Resultaten av CBCL och Modified aggression scale vid förmätning, eftermätning och 
uppföljning för Flicka 4. 
 
 Förmätning Eftermätning Uppföljning   
CBCL    Medelvärde Flickor 

Sverige (SD) 
Kliniskt 

spektrum 
USA 

Total 54  39 14,3 (12,4) 49-240 
Soc. problem 9  2 0,7 (1,4) 9-22 
Agg. beteende 12  8 4,4 (4,2) 16-36 
Modified 
Aggression Scale 

   Medelvärde kliniskt 
sampel Sverige(SD) 

 

Förälder      
Att slåss   5 9,63 (4,23)  
Mobbing   4 7,59 (3.31)  
Ilska   5 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

  11 15,52 (4,43)  

Skola      
Att slåss 10  9 9,63 (4,23)  
Mobbing 11  8 7,59 (3.31)  
Ilska 19  10 12,23 (4,77)  
Bry sig 
om/samarbeta 

12  19 15,52 (4,43)  

 
Sammanfattningsvis tyder mätningarna för flicka 4 på en minskning av total problematik, en 
minskning av aggressivt beteende, en förbättring i socialt fungerande i hemmet. Mätningarna 
tyder på en minskad problematik i skolan. 
 
Måluppfyllelse 
 
Föräldrarna formulerade mål för behandlingen. Exempel på målformuleringar var att kunna 
leka med fler än en person åt gången, hantera ilska, vara kvar i skolan. Övriga målsättningar 
rörde såväl flickans sociala beteenden och välmående som förälderns agerande, där föräldrar 
önskade hantera egen ilska eller skapa möjlighet till återhämtning. Sammantaget för de fyra 
flickorna formulerades 17 mål, mellan tre och sju mål per flicka. Varje förälder utvärderade 
sina mål och sammanräknat skattade föräldrarna att ett mål uppfyllts helt, fem mål uppfyllts 
mycket, tio mål uppfyllts något och att ett mål inte alls uppfyllts. 
 
CSQ 
 
De två föräldrar som genomförde föräldraträningsgruppen fyllde i 24 respektive 29 poäng på 
CSQ. Maxpoängen är 32 och båda värdena är höga och indikerar att föräldrarna var mycket 
nöjda med behandlingen. 
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Intervju 
 
Tre av fyra föräldrar medverkade i en intervju där de gavs möjlighet att utvärdera 
behandlingen. Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna. 
 
Framsteg: Föräldrarna beskrev flera framsteg som de uppmärksammat hos sina barn under 
hösten. Exempel på framsteg hos flickorna var att ha hittat nya intressen och fungerande 
fritidsaktivitet, ökad närvaro i skolan, förbättring i det sociala umgänget, en minskad 
klängighet hemma, färre och mindre våldsamma raseriutbrott.  
 
Bra inslag i behandlingen: Generellt uppskattade föräldrarna att stort utrymme gavs för 
individualisering i behandlingen. Flera hade tidigare medverkat i PMT-grupp och tyckte att de 
i den aktuella behandlingen fått bättre möjlighet att arbeta vidare med sina specifika problem. 
Genomgående uppskattade föräldrarna handfasta råd och tips om vad de kan göra i besvärliga 
situationer. Registrering och beteendeanalys gav förståelse för problematik och idéer för 
förändring. De kände sig hjälpta av stöd och struktur i föräldragruppen. Det var bra att ha 
någon att stämma av med kring hur man kan agera i aktuella situationer. Träffarna fungerade 
som inspiration och föräldrarna stöttades att ta itu med problem och orka sätta gränser. En 
förälder uttryckte att ett liknande stöd är nödvändigt för att orka med. Andra uppskattade 
inslag i behandlingen var egen ilskekontroll och belöningssystem. Behandlingen gav också 
kunskap om utagerande beteende. En förälder beskrev att hon nu förstår bättre varför dottern 
reagerar som hon gör. Föräldern kunde lättare tänka hur dottern tänker och förstå när det blir 
rörigt för henne. Viktigt var också en bättre förståelse av dotterns utvecklingsnivå. Vidare 
uttrycktes en inställning att ta mer lättsamt på saker nu, försöka vara glad och uppmuntra 
barnen. Att förbereda barnen och planera för att förekomma utbrott beskrevs som hjälpsamt 
medan föräldrarna fortfarande tyckte det var svårt när ilskeutbrotten väl kom. 
 
Saknas i behandlingen: Det var olika uppfattningar om vad som saknats i behandlingen. 
Exempelvis önskades mer diskussion kring när man ska sätta gränser och när man ska 
ignorera ett beteende. Vidare önskade någon fokus på förhandlingstekniker och hur man ska 
arbeta vidare med barnet efter ett belöningssystem. Önskemål fanns också om mer fokus på 
problem i skolan. 
 
Grupp med föräldrar till utagerande flickor: Föräldrarna uppskattade att träffas i grupp. De 
tyckte att det var intressant att höra andra föräldrar och att det gav ett bra stöd. Det hade varit 
bra med fler föräldrar för att få en mer stabil grupp. Samtidigt uppskattades det lilla formatet 
och den möjlighet det gav till individualisering av behandlingen. Föräldrarna tyckte det var 
bra att träffa andra föräldrar till flickor med utagerande beteende. Det gav ett extra stöd 
eftersom man sällan möter andra i samma situation. Det upplevdes också som bra eftersom 
föräldrarna tyckte att flickors problematik skilde sig från pojkars. Föräldrarna uttryckte att det 
var svårt med flickornas olika åldrar. Det kunde vara skrämmande att höra om problematiken 
i högre åldrar. 
 
Barngrupp med utagerande flickor: Föräldrarna uppfattade barngruppen som en mycket bra 
ide men såg att den var för liten och att åldersskillnaden var för stor. Det fanns en önskan att 
barnen skulle få mer av den typen av behandling. I barngruppen såg föräldrarna möjlighet för 
sina barn att lära sig färdigheter, att träffa vänner och att få prata om sina problem. 
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D i s k u s s i o n 
 
Föreliggande uppsats beskriver en pilotstudie kring flickor med utagerande beteende. Studien 
är den första i sitt slag i Sverige, som har kunnat identifieras, där problematik och behandling 
(för flickor med utagerande beteende) studerats och beskrivits under mer strukturerade 
former. Internationellt finns några studier på området men behovet av ytterligare kunskap är 
stort. Syftet med den aktuella studien var att beskriva utagerande beteende hos en grupp 
flickor; hur tar det sig uttryck, hur utvecklas och vidmakthålls det och vilka konsekvenser får 
det för flickorna och omgivningen? Syftet var också att utveckla behandling för den aktuella 
gruppen; vilka teman är viktiga att adressera, hur kan färdigheter och kunskaper förmedlas, 
vilka ska inkluderas i behandling och hur ska upplägget vara? Studien avser också att 
utvärdera behandlingen; vilka för- och nackdelar finns med innehåll och upplägg, att rikta 
behandling specifikt till flickor samt att inkludera föräldrar, barn och skola i behandlingen? 
Vilka förändringar kan utläsas i flickornas utagerande beteende? Dessa frågor diskuteras 
nedan. Studien har självklart för sitt syfte avgörande metodologiska svagheter, t ex ett litet 
sampel, avsaknad av kontrollgrupp och bortfall i data. Dessa frågor diskuteras också. Trots 
brister och de begränsningar som en pilotstudie av denna karaktär innebär ger uppsatsen 
viktig information om problematiken kring utagerande beteende bland flickor genom att 
studera dem under former som är representativa för sedvanlig klinisk praxis. Utagerande 
beteende bland flickor och kvinnor är angeläget att studera då det visat sig få långtgående 
konsekvenser för individen och då det visat sig vara centralt för hur problematiken förs vidare 
till nästa generation. 

Diskussion av den problematik som framkom i gruppen 
 
Den aktuella gruppen uppvisade individuella skillnader avseende problematik och risk-
faktorer, något som ofta påvisats vid utagerande beteende. Med i problembilden för flera av 
flickorna i gruppen fanns ADHD, inlärningssvårigheter, inkonsekvent föräldrastil och svårt 
temperament. Detta är riskfaktorer som i forskning konstaterats vara viktiga för utagerande 
beteende. Generellt fanns hos flickorna i studien många riskfaktorer närvarande, vilket är i 
linje med tidigare forskning. Keenan och Shaw (1997) har påtalat att utagerande beteende är 
mindre vanligt bland flickor än pojkar, men att det bland dessa flickor är vanligt med en 
omfattande problematik i tidig ålder. Det talar för att man skulle kunna förebygga vissa 
problem och fånga upp flickorna för insatser i tidig ålder. En insats skulle kunna vara att tidigt 
identifiera flickor med svårt temperament eller ADHD för att ge familjerna stöd och kunskap 
kring barnets behov. Andra insatser kan vara att främja anknytning mellan föräldrar och barn 
eller att hjälpa föräldrar med effektiva metoder för uppfostran.  
 
I den aktuella gruppen fanns uttalade problem med konflikter och stress i familjen, ilske-
utbrott, nedstämdhet och upplevd hopplöshet hos föräldrarna, i synnerhet hos mammorna då 
det framförallt var mammor som var flickornas främsta omvårdnadsperson och som deltog i 
studien. Föräldrarna beskrev också att flickorna påverkades mycket av deras reaktioner såsom 
ilskeutbrott eller att bli avvisade. Det har i forskning föreslagits att flickor är extra känsliga 
för familjefaktorer (Pepler et al., 2005). Insatser för att stötta familjer, föräldrar och i 
synnerhet mammor skulle kunna få positiva konsekvenser för flickor. Aktuellt vore 
exempelvis insatser för psykisk hälsa och familjens sociala situation. 
 
Genomgående fanns för flickorna stora problem i skolan. Det är i linje med tidigare forskning 
där föräldrar uttryckt att skolans struktur inte är stöttande eller passar barn med utagerande 
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beteende (Pepler et al., 2005). Förmodligen skulle det vara konstruktivt med utbildning av 
skolpersonal exempelvis hur de kan förebygga problem, uppmärksamma barnen för rätt saker 
och hjälpa dem att avgränsa skolarbetet. 
 
Flera av flickorna i den aktuella gruppen hade problem med kompisar. Föräldrarna beskrev 
flickornas utanförskap, att de mest interagerar med föräldrar och syskon eller leker med yngre 
barn och pojkar. Samma tendenser har beskrivits i forskning och innebär att flickorna missar 
positiv socialisering med jämnåriga flickor (Pepler et al., 2005). Utanförskap och avvisande 
har dessutom visat sig vara extra känsligt för flickor. Att bli bortvald kan öka risken att 
flickorna i senare ålder väljer utagerande vänner, vilket blir en ny riskfaktor för fortsatta 
problem. Resultaten i den aktuella studien och tidigare forskning ger en indikation om att 
kamratrelationer kan vara av stor vikt för flickors självkänsla och sociala färdigheter. Positiva 
relationer till jämnåriga flickor tycks dessutom göra att flickorna står sig bättre inför val av 
partner och interaktion i relationer. 
 
Flickornas utagerande beteende tog sig uttryck i bristande sociala färdigheter och ilskeutbrott. 
Upplevelsen hos föräldrarna i den aktuella gruppen var också att flickorna avvek från rådande 
normer. Föräldrarna berättade hur de mötte omgivningens blickar och kommentarer och 
uttryckte att flickorna själva i allt högre utsträckning uppmärksammade hur andra såg på dem. 
I gruppen rapporterades att flickorna ibland förebrådde eller skadade sig själva och upprepade 
omgivningens kommentarer att de var ”dumma” eller ”bara förstör allting”. Andras 
reaktioner på flickornas bristande sociala färdigheter och ilskeutbrott tycktes få konsekvenser 
för flickorna i form av negativa sociala kognitioner och självskadande beteende. Bristande 
sociala färdigheter och ilskeutbrott har i forskning beskrivits som atypiskt beteende för flickor 
och får ofta starka negativa reaktioner från omgivningen (Keenan & Shaw, 1997). En svensk 
studie av barn i tolvårsåldern visade att barnen tolererade högre grad av ADHD-symtom hos 
pojkar än hos flickor (Diamantopoulou, Henricsson, & Rydell, 2005). Resultaten i den 
aktuella studien är i linje med Keenan och Shaws (1997) studie där författarna utforskar 
omgivningens påverkan på flickor med utagerande beteende. De konstaterar att flickorna 
möter starka reaktioner och att flickor dessutom tycks vara mer känsliga än pojkar för andras 
omdömen. Det kan leda till ökad internaliserande problematik bland flickor med utagerande 
beteende. Mer flexibla könsroller och allmänna förväntningar knutna till kön i samhället 
skulle sannolikt minska problemen kring att vara avvikande. Det är generellt önskvärt med en 
större medvetenhet kring eget ansvar vid utagerande beteende. Det är dock viktigt att det görs 
på ett konstruktivt sätt, genom att lära ut färdigheter att agera annorlunda. Om fokus läggs vid 
att andra far illa och att det är ens eget fel utan att individen kan förstå och förändra blir det 
problematiskt. Det finns då fortsatt risk för utagerande beteende samt risk för självskadande 
beteende och internaliserande problem som depression eller ångeststörningar. Denna aspekt 
tycks vara särskilt aktuell för flickor.  

Diskussion av behandling för flickor med utagerande beteende 
 
Behandlingen planerades utifrån tidigare erfarenhet av behandling av barn med utagerande 
problematik, i huvudsak pojkar, och rekommendationer från forskning om flickors specifika 
behov. Viktiga aspekter var att arbeta med flickornas sociala färdigheter, att ge utrymme för 
individualisering av behandlingen samt att rikta behandlingen mot flera delar av flickornas 
kontext. Detta gjordes genom att inkludera föräldrar, skola och barnen själva. 
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Föräldragrupp 
 
Efter den första sessionen modifierades manualen utifrån beteendeanalys och föräldrarnas 
önskemål. Att flexibelt använda manualer och individualisera behandling har föreslagits i 
tidigare studier för att manualen ska passa deltagarna (Kendall, Chu, Gifford, Hayes, & 
Nauta, 1998). Exempel på anpassningar var att ge utrymme åt ilskekontroll-träning och 
föräldrarnas eget välbefinnande. Beteendeanalys lyftes genomgående fram för att förstå 
problemen hos varje individ. Innehållet i hemuppgifter såsom rollspel och belöningssystem 
utformades för att passa flickornas behov. Individualisering av behandling av utagerande 
beteende har stöd i forskning och då särskilt vid specifika undergrupper och i komplexa fall 
(Kazdin, 2002) vilket flickor med utagerande beteende kan sägas utgöra. Att utgå från 
föräldrarnas problembeskrivningar och målsättningar och anpassa behandlingen därefter togs 
väl emot. Föräldrarna var nöjda med utrymmet och tyckte att deras behov blev tillgodosedda. 
 
Med grund i litteraturen fanns tankar att behandling av flickor med utagerande beteende bör 
fånga upp sociala aspekter som relationen till föräldrar och kompisar, indirekt aggressivt 
beteende och sociala färdigheter (Pepler et al., 2005). Aktualiteten i detta tema styrktes av 
föräldrarnas beskrivningar. Föräldrarna berättade om problem i kamratrelationer och uttryckte 
en stor oro för hur bristande sociala färdigheter och utanförskap skulle påverka flickornas liv. 
Flickornas sociala fungerande fångades upp i beteendeanalys och föräldrarna uppmanades att 
rollspela sociala situationer med sina döttrar och uppmuntra barnens prosociala beteenden. I 
behandlingen uppmärksammades också föräldrarnas egna reaktioner och sociala beteenden. 
Föräldrarna fick registrera sitt eget beteende och vi diskuterade att de var viktiga modeller för 
flickornas agerande. Interventioner som riktade sig mot sociala färdigheter var centrala, men 
det hade varit önskvärt att flickorna i högre utsträckning fått träna detta även med jämnåriga. 
Kanske kan det göras i en barngrupp, eller genom att ytterligare involvera skola och kompisar 
i behandling. 
 
I behandlingen lades visst fokus på föräldrarnas situation eftersom studier visat att flickor i 
hög grad påverkas av hur föräldrarna mår (Keenan et al., 1999). Föräldrarnas situation 
uppmärksammades och de uppmuntrades att ta tid för sig själva och hitta avlastning i 
omgivningen. Intrycket och föräldrarnas beskrivningar tydde på att de var påverkade i mycket 
stor utsträckning av problemen kring flickorna. De blev uttröttade av stress och konflikter 
men påverkades också emotionellt av situationen. Föräldragruppen fungerade som stöd och 
uppmuntran och i viss utsträckning problemlöstes kring hur föräldrarna skulle hitta avlastning 
t ex i form av kollo för barnen. I den aktuella studien styrktes föreställningen att vissa 
föräldrar kunde vara i behov av insatser för sig själva. Att utveckla samarbete med psykiatri, 
socialtjänst och sjukvård eller att inom behandlingen ge utrymme åt att hjälpa föräldrarna 
verkar angeläget. Det skulle både kunna innebära att flickornas situation i familjen förbättras 
och att föräldrarna i högre utsträckning engagerar sig i behandlingen.  
 
Föräldraträffarna leddes av två till tre behandlare. Det möjliggjorde individualisering av 
behandlingen men blev ibland obalanserat då föräldrarna var få. Föräldragruppen planerades 
till tio sessioner, en omfattning som motsvarar den i andra liknande behandlingar. Tidsramen 
för uppsatsen gjorde att behandlingen genomfördes under nio veckor, ett något komprimerat 
format. Erfarenheten från den aktuella behandlingen ger anledning till att fundera över format 
och tidsanvändning för framtida behandlingar. Önskvärt kan vara att ha något längre tid 
mellan sessionerna, i alla fall en vecka, för att föräldrarna ska hinna genomföra hemuppgifter 
i tillräcklig omfattning. Eventuellt hade det varit bra att glesa ut träffarna mot slutet för att 
förbereda för avslut. Uppföljning av behandling hade med fördel kunnat genomföras senare 
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än två veckor efter behandlingsslut för att kunna se mer långsiktiga konsekvenser och möta 
nya problem och reflektioner. Detta var dock inte möjligt inom tidsramen för studien. 
 
I föräldragruppen närvarade två av tre föräldrar vid åtta av nio träffar medan en förälder 
hoppade av efter fyra träffar. Problem med avhopp och motivation beskrivs genomgående 
som en begränsning med PMT. En anledning som förmodligen bidrog till frånvaron i den 
aktuella gruppen var tider och resväg. Föräldragruppen träffades på kontorstid och flera av 
föräldrarna hade lång väg att resa. Nock och Ferriter (2005) har beskrivit liknande orsaker till 
föräldrars frånvaro och bristande tillämpning av metoder vid behandling av barn med 
beteendeproblem. Författarna sammanfattar orsakerna till att föräldrarna uppfattar 
behandlingen som alltför krävande, inte tror på metoden, har en dålig relation till behandlaren 
eller upplever för många stressorer och störande moment. I studien beskrivs positiva effekter 
av att förbereda föräldrarna inför behandling genom att informera om innehåll, upplägg och 
förutsättningar. Ytterligare en fungerande åtgärd som beskrivs i litteraturen är att under 
behandlingen ge utrymme för stöttande diskussion kring situation avseende jobb, personliga 
problem, hälsa etc. Nock och Kazdin (2005) föreslår att vid tre sessioner i exempelvis PMT-
behandling lägga fem till femton minuter på information om behandling, att låta föräldern 
motivera interventioner samt att problemlösa kring svårigheter att delta i behandling. 
Liknande inslag vore angelägna att testa med tanke på de stora problemen med avhopp och 
frånvaro vid PMT. En annan aspekt är problem att tillgodogöra sig utbildningsmaterialet. 
Anpassningar skulle kunna vara att avgränsa materialet, vara tydlig, inte jobba för långa pass 
etc. 
 
I de strukturerade utvärderingar som genomfördes framkom att föräldrarna var mycket nöjda 
med behandlingen i föräldragrupp. De uttryckte att de i gruppen fick stöd och struktur att göra 
förändringar i hemmet. Föräldrarna upplevde det som positivt att rikta behandlingen till 
flickor med utagerande beteende eftersom de saknat att träffa andra föräldrar i liknande 
situation och eftersom de upplevde att flickornas problem skilde sig från pojkars. Det har i 
tidigare studier beskrivits att föräldrar till barn med beteendeproblem uppskattar föräldra-
grupper och det sociala stöd det innebär (Nock & Ferriter, 2005). Det fanns en önskan att 
föräldragruppen skulle vara större för att få mer stabilitet och fler att diskutera med. 
Föräldrarna lyfte fram beteendeanalys med registrering av barnets beteende och individuell 
problemlösning som värdefulla inslag. För att möta efterfrågan på större föräldragrupp och 
behålla utrymmet för individualiserad behandling skulle man kunna blanda individuella 
sessioner med gemensamma träffar i en större grupp. 
 
Skolträffar 
 
Skolträffarna utgick från ett befintligt format på mottagningen. Skolorna deltog aktivt i 
behandlingen och uttryckte att de hade nytta av metoderna och uppskattade insatserna för ett 
ökat samarbete mellan skola och föräldrar. Skolträffarna leddes av två till tre behandlare. Det 
var en tillgång för att kunna problemlösa med respektive skola och att kunna dela upp 
gruppen, särskilt vid den gemensamma träffen med skola och föräldrar. Fokus låg på barnens 
ilskeutbrott och inlärningssvårigheter. En fråga som inte direkt uppmärksammades var hur 
skolpersonalen själva mådde. Liksom för föräldrarna är detta en viktig aspekt för att de ska 
orka engagera sig i behandling och arbeta konstruktivt i skolan. Det skulle kunna antas vara 
en central fråga utifrån situationen med stora klasser i skolan, många barn med särskilda 
behov och problem med utbrändhet hos personal. 
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Barngrupp 
 
Behandlingen i barngrupp utgick från befintliga manualer, erfarenhet av liknande 
behandlingar och anpassning till problematik och önskemål i gruppen. Flickornas problem 
med ilskeutbrott gjorde att ilskekontroll prioriterades i behandlingen. Stort utrymme gavs 
också åt träning av sociala färdigheter då detta var ett angeläget område. Barngruppen var 
heterogen avseende ålder, färdigheter och behov. I behandlingen bemöttes detta genom att i 
olika former dela gruppen. Från början skulle fyra flickor delta men i praktiken närvarade 
endast två flickor i majoriteten av sessionerna. Den lilla gruppen och den stora spridningen i 
ålder gjorde det svårt att hitta en lagom nivå för barnen. Behandlarnas erfarenhet av detta talar 
för vikten av att i framtiden forma grupper med fler barn i mer samlad ålder. Det skulle kunna 
ge en bättre grund för att träna sociala färdigheter och problemlösa tillsammans. 
 
Multikomponentbehandling 
 
I studien riktades behandling mot föräldrar, barn och skola. Multikomponentbehandling 
rekommenderas i forskning för att förankra behandling och förändring i flera områden av 
barnets liv (Pepler et al., 2005). I denna studie innebar upplägget att barnen fick träning i 
ilskekontroll och sociala färdigheter medan föräldrarna fick kunskaper om dessa områden och 
tränades i att uppmuntra och lära sina barn. Föräldrar och skola fick liknande information om 
barnets behov och hur man kan hjälpa barnet. Sammantaget gav det en samstämmighet och 
behandlingen nådde barnen på flera sätt. En nackdel med att rikta behandlingen till flera 
parter är att det är arbetsamt och svårt att administrera. Angeläget hade varit att arbeta med 
barnens kompisar och klassens sociala fungerande. Detta är aspekter som tycks vara särskilt 
viktiga för flickor och interventioner som inkluderar kompisar och klasskamrater har 
föreslagits i forskning (Keenan et al., 1999). Kompisar är av stor vikt för en positiv 
utveckling, men att bredda behandlingen skulle innebära ytterligare arbete och svårigheter att 
administrera.  
 
Att involvera skola och barn i behandling kan fungera motiverande för föräldrar. Miller och 
Prinz (2003) visar i en studie att det är vanligare med avhopp från behandling av barn med 
utagerande beteende om endast föräldrarna deltar än om man riktar sig till både föräldrar och 
barn. De visar också att det är vanligare med avhopp om behandlingen avviker för mycket 
från föräldrarnas förväntningar. Bland föräldrarna i denna studie fanns en stor tilltro till 
behandling i barngrupp. Föräldrarna uttryckte förhoppningar att flickorna där skulle få lära sig 
nya färdigheter och träffa kompisar. Vi noterade att förväntan och förhoppning på 
barngruppen hade en positiv inverkan på föräldrarnas tro på och engagemang i behandlingen. 
Dessa faktorer har i studier visat sig ha positiv inverkan på behandlingens effekt (Nock & 
Ferriter, 2005).  
 
Rikta behandling specifikt till flickor 
 
Flickorna i studien utgjorde en heterogen grupp vilket väcker frågan om man ska utforma 
behandling specifikt för flickor när individuella skillnader kanske är större än de mellan 
könen. Att fokusera på kön kan förstärka en förenklad och stel bild av pojkar och flickor. Att 
utveckla behandling specifikt för flickor innebär ett merarbete och en erfarenhet från studien 
var svårigheter att rekrytera flickor med utagerande beteende. Man vet inte heller om 
alternativa behandlingar för flickor är mer effektiva än de sedvanliga. Det finns ändå 
argument för att samla flickor med utagerande beteende. En anledning är att flickor som 
grupp bemöts på liknande sätt av omgivningen och att flickor med utagerande beteende delar 
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erfarenheten att bryta mot gängse normer. Detta kan få utrymme i en behandling specifikt för 
flickor och gruppen kan fungera normaliserande och stöttande. En annan anledning att rikta 
behandling till flickor är att forskningen hittills inte varit könsneutral utan med få undantag 
utgått från pojkar. Senare forskning tyder på att utagerande beteende bland flickor som grupp 
har mer socialt fokus än bland pojkar. Kriminalitet är mindre centralt medan komorbiditet och 
negativ påverkan på nästa generation är viktiga aspekter (Pepler et al., 2005). Detta har 
sannolikt inverkan på hur behandling ska se ut. Att generera ytterligare kunskap om 
riskfaktorer, problematik och behandling för flickor med utagerande beteende är angeläget. 
Att samla flickor med utagerande beteende gör det möjligt att fokuserat studera gruppen. 
 
Ålder för intervention 
 
Flickorna i den aktuella studien var mellan åtta och tolv år gamla. Initialt var tanken att rikta 
sig mot åldern sex till nio år och utgå från behandling i föräldragrupp. När gruppen i den 
aktuella studien rekryterats utökades behandlingen även till barngrupp och skola eftersom 
detta ansågs vara viktigt för flickorna. I skolåldern är utagerande problematik uppenbar och 
det finns ofta motivation för behandling. I denna ålder har föräldrarna fortfarande stort 
inflytande och PMT har visat på goda effekter. Från tioårsåldern har även kognitiv 
beteendeterapi för barn visat sig effektiv och i senare åldrar rekommenderas mer 
multisystemiska insatser (Kazdin, 2002). Erfarenheter från denna studie talar för behovet av 
interventioner i skolåldern men visar också på behov av insatser i andra åldrar. I den aktuella 
studien framkom att flera problem varit synliga tidigt i flickornas liv, vilket stämmer överens 
med tidigare forskning (Keenan et al., 1999). Det talar för att det skulle vara viktigt att fånga 
upp exempelvis föräldrar med bristande anknytning till sina barn, familjer med mycket 
konflikter, flickor med ADHD för tidiga insatser. Föräldrarna i studien uttryckte oro för vilka 
konsekvenser flickornas sociala brister skulle få i framtiden samt hur flickorna skulle må när 
de blir äldre och tydligare ser andras reaktioner på deras beteende. Forskning visar på en 
generellt försämrad psykisk hälsa bland flickor i tonåren och en ökning av förekomsten av CD 
(Moretti & Odgers, 2002). Förebyggande insatser och tidiga interventioner kan förhoppnings-
vis få effekt, men problemen behöver även bemötas i senare åldrar. Mer kunskap behövs men 
insatser bör nog riktas mot flickorna själva såväl som mot föräldrar, skola och kompisar; 
flickornas sociala kontext som visat sig vara avgörande för flickors utveckling och väl-
befinnande. 

Beteendemätningar 
 
Mätningarna för de fyra flickorna visade på stora individuella skillnader. Det var svårt att 
utläsa genomgående tendenser för gruppen. Gemensamt för de fyra flickorna var att de alla 
låg högt på CBCL men även där var variationen inom gruppen stor. Samtliga flickor hade 
också höga värden på Ilska vid behandlingens start. Det var framför allt detta som förenade 
gruppen, flickor med allmänna emotionella och beteendeproblem samt specifika problem med 
ilskeutbrott. 
 
Kvantitativa data kunde i den aktuella studiens design inte säga något säkert om 
behandlingens effekt på flickornas utagerande beteende. Flickornas resultat vid eftermätning 
och uppföljning skilde sig åt och eftersom det var en liten studie är det endast möjligt att 
resonera på individnivå. För flicka 1 och flicka 4 finns tydliga tecken på förbättring framför 
allt avseende Ilska och totalsumman på CBCL. Förändringarna är ibland över en till två 
standardavvikelser även om få mått sjunkit under klinisk nivå. Mätningarna för flicka 2 visar 
initialt förbättringar men sedan på en negativ utveckling. För flicka 3 saknas de senare 
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föräldraskattningarna. Värt att notera är att skolans mätningar visar på en sänkning av 
utagerande beteenden till under medelvärdet, men också en försämring av Bry sig 
om/samarbeta till under medel. Sammantaget skulle det kunna innebära att det i skolan 
funnits färre tillfällen för flickan att interagera och träna sociala färdigheter, vilket inte vore 
ett önskvärt resultat. Detta är dock endast en spekulation. Några av flickorna visade på en 
ökning av skattningen på Mobbing och Att slåss. En förklaring till detta skulle kunna vara att 
man arbetade för ökad närvaro i skolan. Ett tidigare undvikande av skolmiljö kan ha minskat 
antalet konflikter men att möta dessa situationer kan ändå vara att eftersträva. 
 
Att skatta flickornas beteende avseende Bry sig om/samarbeta skulle kunna uppfattas som 
känsligt med tanke på att det är något flickor förväntas kunna. Minskning av värdet på detta 
område vid eftermätning och uppföljning kan vara en faktisk minskning, men skulle 
eventuellt också kunna vara en effekt av att man fått upp ögonen och vågar se och beskriva 
barnets problematik. 
 
Skolornas skattningar av barnens beteende skiljer sig åt men det finns tendenser till minskad 
utagerande problematik för flera av barnen. Resultaten tyder på en hög samstämmighet i 
bedömning av barnens beteende efter behandling mellan skola och de föräldrar som deltog i 
föräldragrupp. Detta kan tolkas som att skola och hem fått en liknande syn på barnets problem 
vilket kan underlätta för förståelsen och bädda för att skola och föräldrar arbetar mot samma 
mål. 

Metoddiskussion 
 
För att genomföra studien efterfrågades flickor med utagerande beteende som sökt hjälp inom 
BUP i Stockholm. Initialt var ansatsen att samla fyra till sex flickor i åldern sex till nio år. Det 
var svårt att rekrytera flickor efter dessa kriterier och därför blev gruppen tillslut något mindre 
och med större spridning i ålder än vad som först avsetts. Forskning har visat att flickor med 
utagerande beteende är relativt vanligt. Tidigare erfarenhet inom BUP tyder på att de finns 
men att de inte förekommer i föräldragrupper på mottagningarna i samma omfattning som 
pojkar (Enebrink, 2005b). Möjligen söker inte dessa familjer hjälp i samma utsträckning eller 
på samma sätt som föräldrar till pojkar med utagerande beteende. En annan förklaring kan 
vara att man inom BUP framförallt ser och behandlar någon annan problematik hos dessa 
flickor. Andra svårigheter att rekrytera kan bero på att förfrågan inom BUP gjordes före och 
under sommaren då många är borta från sina jobb, att det rörde sig om relativt kort tid före 
behandlingsstart samt att behandlingen för många av familjerna skulle innebära längre resor. 
Svårigheter med rekrytering gjorde att det inte blev aktuellt med kontrollgrupp. En 
kontrollgrupp hade gjort det lättare att tolka resultaten, men då det inte var möjligt ansåg vi 
det vara ett angeläget första steg att med en mer intensiv design studera en behandlingsgrupp. 
Eftersom studien saknar kontrollgrupp och inte kontrollerar för yttre påverkan är det svårt att 
veta vilka förändringar som beror av behandlingen och hur barnets utveckling skulle ha varit 
utan interventioner. 
 
Formulären som användes i studien upplevdes av föräldrar och skola som något krävande att 
fylla i, men de formulär som fylldes i på mottagningen, i anslutning till behandling, hade god 
svarsfrekvens. Problem med uteblivna data uppkom då deltagare var frånvarande vid 
behandlingstillfällen. Föräldra- och lärarskattningar används ofta i studier för att mäta barns 
beteende. I den aktuella studien pendlade skattningarna relativt mycket vilket väcker frågan 
om reliabilitet. Strukturerade observationer av barns beteende skulle kunna vara en mer 
reliabel mätmetod (Nock & Kurtz, 2005). Den aktuella studien hade kort tid för mätningar 
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(tolv veckor). Det hade varit intressant att studera resultaten i ett längre perspektiv för att 
kunna se varaktiga beteendeförändringar. Ett annat problem är att mätningarna är begränsade 
och inte fångar in förändringar på samma sätt som kontinuerliga data skulle ha kunnat göra. 
Baslinjemätningar skulle kunna förebygga problem med sensitering av mätning. Resultaten i 
den aktuella studien kan ha påverkats av att föräldrar och lärare efter hand fick upp ögonen 
för barnets beteende. Med en längre baslinjemätning före behandling skulle denna effekt inte 
vara samtidig med interventioner. Baslinjemätningar tycktes dock vara för krävande för 
deltagarna i detta fall. En tydligare genomgång av registreringsblanketterna eller uppföljning 
över telefon eller internet hade eventuellt resulterat i användbara mätningar. 
 
Den aktuella studien väcker också frågor om vad som är relevant att mäta. I studien låg fokus 
på bråkigt respektive socialt önskvärt beteende. En paradox är att bråkigt beteende kan antas 
öka om barnet utsätter sig för fler sociala situationer, vilket ändå kan vara önskvärt för att 
barnet ska få träning. Flickor tycks uppvisa mindre fysiskt aggressivt beteende än pojkar 
(Webster-Stratton, 1996). De instrument som användes i studien utgår, liksom teori och 
behandling, framför allt från studier av pojkar. Utveckling och översättning av instrument för 
att mäta flickors utagerande beteende vore angeläget. En aktuell fråga är också om man bör 
låta barnet själv skatta sin situation. En större risk för internaliserande problem bland flickor 
skulle kunna motivera detta.  
 
För att komplettera formulären med mer talande exempel gjordes minnesanteckningar och 
intervjuer. Det gjordes ingen mer formaliserad kvalitativ analys av dessa men en samman-
fattning utifrån teman redovisades för att beskriva problematik och behandling. Samman-
fattningen validerades utifrån övriga behandlares samstämmiga intryck och erfarenheter. Det 
fanns i den aktuella uppsatsen inte utrymme för en fördjupad kvalitativ analys. I framtida 
studier skulle detta förmodligen kunna bidra till ökad förståelse för problematiken.  
 
Bedömningssamtalen med de aktuella familjerna spelades inte in vilket ibland är önskvärt för 
att kunna få skattningar av interbedömarreliabilitet. Samtalen genomfördes dock av en erfaren 
psykolog och utgick från etablerade instrument för diagnostisering och riskbedömning. I den 
aktuella studien var det två av behandlarna som genomförde uppföljningsintervjun. För att få 
mer tillförlitliga resultat kan det vara bra att dessa genomförs av en oberoende person.  

Sammanfattning 
 
Som Fergusson och medarbetare (2000) påpekar är det viktigt att använda sig av de kunskaper 
som finns kring utagerande beteende men vara öppen och observant för att det kan se 
annorlunda ut hos flickor. Detta gäller såväl i arbetet med att kartlägga problematik som i 
utveckling av behandling. Att rikta behandling specifikt till flickor med utagerande beteende 
kan vara meningsfullt för att ge stöd och normalisera problematiken för flickor och föräldrar 
och för att i större utsträckning adressera exempelvis sociala aspekter och föräldrarnas 
välmående vilket tycks vara av vikt för flickor. Det kan också vara aktuellt att samla flickor 
med utagerande beteende för att kunna studera området vidare.  
 
Resultaten i den aktuella studien är i linje med tidigare forskning som visat att barn med 
utagerande beteende utgör en heterogen grupp. Det är därför svårt att generalisera resultat och 
erfarenheter och viktigt att individualisera behandling. Resultaten i studien stöder också att 
flickor med utagerande beteende tenderar att ha en omfattande problembild som får 
konsekvenser för flickans fungerande i familj, skola och bland jämnåriga. I den aktuella 
studien framkom att flickorna avvek från normen och fick ett negativt bemötande från 



43 

 

omgivningen. I forskning har det beskrivits som en risk för att flickor med utagerande 
beteende ska utveckla internaliserande problem. Sammantaget talar forskning för att det bland 
flickor med utagerande beteende finns en stor risk för negativ utveckling. Det är därför 
angeläget med insatser och utveckling av effektiv behandling. 
 
Nedan listas erfarenheter från den aktuella studien som kan vara av intresse i det fortsatta 
arbetet att utveckla behandling för flickor med utagerande beteende: 
 

• Studien gav positiva erfarenheter av att inkludera föräldrar, barn och skola i 
behandling. 

• Studien gav positiva erfarenheter av att lägga vikt vid sociala aspekter, föräldrars 
välmående och individualisering av behandling. 

• Studien gav positiva erfarenheter av att blanda gruppträffar för föräldrar som kan 
fungera stöttande och komplettera med enskilda sessioner för individualisering av 
behandlingen. 

• För behandling i barngrupp föreslås att samla en grupp på minst fyra flickor och att 
begränsa spridningen i ålder om möjligt. 

• Förbättringar från upplägget i den aktuella behandlingen skulle kunna vara att samla 
en större grupp, att genomföra behandlingen under längre tid, att lägga till 
förberedande och motiverande samtal samt att mer konkret arbeta för flickornas 
kamratrelationer. 

• Förbättringar av metoden i den aktuella studien skulle kunna vara att studera ett stort 
sampel, att inkludera kontrollgrupp, att använda sig av beteendeobservationer eller 
baslinjemätningar, fundera vidare och utveckla vad som är relevanta mått vid 
utvärdering av behandling för flickor med utagerande beteende. 

• Studier med noggrann beskrivning av enskilda fall skulle vara värdefullt för att 
generera ytterligare kunskap på området. Det kan vara ett lämpligt upplägg med tanke 
på svårigheter att rekrytera flickor med utagerande beteende. 

 
Framtida forskning bör fortsätta arbetet med att generera kunskap om flickor med utagerande 
beteende. Ytterligare kunskap behövs kring hur problemen utvecklas och vidmakthålls. Behov 
finns också kring studier av förebyggande insatser och effektiv behandling. Insatser är 
aktuella från tidig utveckling och anknytning, till att lära föräldrar effektiva metoder för 
uppfostran, social färdighetsträning för flickor, insatser i skola, stöd för fungerande relationer 
till vänner och partner samt vid tidiga oplanerade graviditeter. Nya studier och fortsatt intresse 
för flickor med utagerande beteende kan innebära att vi kan minska flickornas lidande och 
minska problematikens spridning till kommande generationer. 
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Appendix 1 

Registrering av barnets aggressiva beteende 
 
För att få en bild av barnets problematik idag och hur den utvecklas under hösten ber vi dig fylla 
i tabellen nedan. Registrera fyra dagar under vecka 38 när och hur intensivt barnet agerar 
aggressivt. Det gäller både fysik aggressivitet – barnet slåss eller sparkar och verbal aggressivitet – 
barnet skriker, bråkar. 
 
Fysik aggressivitet 
(slåss, sparkar) 

 Verbal aggressivitet 
(skriker, bråkar) 
 

 

Antal tillfällen 
Dra ett streck för varje 
gång det händer 

Intensitet 
Skatta styrkan på 
utbrottet från 1-10 
(1=milt, 10=starkt) 

Antal tillfällen 
Dra ett streck för 
varje gång det händer 

Intensitet 
Skatta styrkan på 
utbrottet från 1-10 
(1=milt, 10=starkt) 
 

Ex.          | 4 .          | 9 
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Föräldraskattning 
 
Frågorna som följer nedan avser din uppfattning av senaste veckan. Uppskatta hur läget 
har varit och sätt ett kryss på skalan 1-10 för det som bäst stämmer in på er situation. 
 
 
1.) Hur har det fungerat med din dotter senaste veckan med avseende på bråk/stökigt 

beteende? 
  0   5     10 

 
Mycket dåligt Ok Mycket bra 
 
2.) Hur har det fungerat med din dotters kompisrelationer senaste veckan? 

  0   5     10 

 
Mycket dåligt Ok Mycket bra 
 
3.) Upplever du dig ha kontroll över situationen hemma? 

  0   5        10 

 
Inte alls Ok God kontroll 

 
4.) Hur har du mått under den senaste veckan? 

  0   5     10 

 
Mycket dåligt Ok Mycket bra 
 
5.) Har du upplevt stress kring familjen? 

  0         5        10 

 
Mycket stress En del stress Ingen stress 

 
6.) Har du upplevt fina stunder/känt ömhet för din dotter under den senaste veckan? 

  0         5           10 

 
Ingen gång Några gånger Många gånger 
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Att påverka beteenden 
 
Människor agerar utifrån vissa principer. Genom att lära sig mer om dessa principer kan man 
få hjälp att förstå och påverka beteenden. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Modellinlärning 
En viktig strategi för barns inlärning är att härma andra. Det är ett snabbt, effektivt och säkert 
sätt som gör att barn inte själva behöver pröva sig fram till allt utan kan dra nytta av andras 
kunskaper och färdigheter. Som förälder är man en av sitt barns viktigaste förebilder. Barn 
tittar på hur andra gör och lär sig även om de inte genast härmar. Det är ett mycket bra sätt att 
genom sitt eget beteende som förälder lära barnet önskvärda beteenden. Det är också viktigt 
att inte själv demonstrera de beteenden som man inte vill att barnet ska ta efter. 
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S B K 
 
S = Situation Det som händer före beteendet 
 
B = Beteende Beteendet i situationen 
 
K = Konsekvens Det som händer efter beteendet 
 

+  Om konsekvensen upplevs som bra ökar sannolikheten att beteendet 
upprepas. 

-  Om konsekvensen upplevs som dålig minskar sannolikheten att 
beteendet upprepas. 

+  Om konsekvensen ibland är bra ökar sannolikheten att beteendet 
upprepas och det är svårt att få bort beteendet eftersom barnet lärt sig 
att det är värt att försöka även om det inte gick just den här gången. 

 
Dessa förstärkningsprinciper är viktiga att känna till om man vill uppmuntra vissa av ens 
barns beteenden och minska på andra. Det är viktigt att komma ihåg att förstärkning eller 
belöning är olika för varje barn. Det fungerar bara som förstärkning om det är något som ditt 
barn tycker om och vill ha. Uppmärksamhet och ömhet fungerar ofta mycket bra som 
belöning. 
 
För att uppmuntra ett beteende är det viktigt att förstärka alla steg i rätt riktning. När barnet 
gjort det nya beteendet till en vana räcker det att då och då förstärka beteendet.  
 
Om man vill minska ett mindre störande beteende är det bästa sättet ofta att ignorera det och 
se till att beteendet inte får någon positiv konsekvens.  
 

     
 

Sammanfat tn ing  
 För att öka ett positivt beteende var modell, beröm & belöna! 
 En förstärkning fungerar bara om det är något som ditt barn tycker om 
 Uppmärksamhet och ömhet fungerar bra som belöning 
 För att minska ett mindre störande beteende ignorera beteendet och se till det att inte 

får någon positiv konsekvens 
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Registrering av positiva beteenden 

När 
Dag och tid 

Situation 
Var, med vilka, aktivitet 

 

Beteende 
Vad gör barnet 

Konsekvens 
Vad gör den vuxne, hur reagerar barnet 

Ex. Barnet har ätit middag med familjen. 
Föräldern säger till barnet att göra sin läxa. 

Barnet går och gör 
sin läxa. 

Föräldern berömmer barnet. Barnet blir glad och nöjd. / 
Föräldern klagar på hur läxan gjorts. Barnet blir ledsen. 
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Registrering av negativa beteenden 

När 
Dag och 

tid 

Situation 
Var, med vilka, aktivitet 

 

Beteende 
Vad gör barnet 

Konsekvens 
Vad gör den vuxne, hur reagerar barnet 

Ex. Barnet följer med föräldern för att 
handla mat och får syn på godishyllan. 

Barnet tjatar om att hon 
vill ha godis. 

Föräldern ger barnet godis, barnet blir glad och nöjd. / 
Föräldern ger inte barnet godis, barnet blir besviken.  
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Mitt barns positiva sidor 
– gå undan och läs igenom listan när du är på 
väg att bli arg på ditt barn. 

 
 
Vad jag tycker om hos mitt barn 
 
 
 
 
 
Vad andra tycker om 
 
 
 
 
Vad mitt barn tycker om hos sig själv, fråga 
om du inte vet 
 
 
 
 
 
Tänk tillbaka på sådant som gjort att du känt 
dig nära ditt barn, sådant som gjort dig 
stolt och glad, roliga och gulliga saker som 
barnet sagt och gjort. 
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Mina positiva 
sidor  
– att läsa för att bryta 
negativa tankar 

 
 
 
 
Vad tycker jag om hos mig 
själv 
 
 
 
 
 
Vad tycker mina vänner/arbetskamrater/partner 
om hos mig 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker mitt barn om hos mig 
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När 
Dag och 
tid 

Situation 
Var, hur, med 
vilka? 
 

Tanke 
Vad tänker du? 

Känsla 
Vilken 
känsla? 
Hur starkt? 
skatta från 
1-10 

Kroppen 
Hur känns 
kroppen? 

Beteende 
Vad gör du? 

Konsekvens 
Vad händer? Hur reagerar 
andra? Vilket blir resultat et? 

Exempel Stressig dag, 
kommer hem, 
dottern har stökat 
ner hemma 

Så här är det alltid, 
hon klarar ingenting, 
hon bryr sig inte om 
mej. 

Ledsen 
7 

Klump i 
halsen, trött, 
tung i bröstet 

Drar mej 
undan. Gör 
ingenting. 

Jag fortsätter att vara ledsen, 
tar inga initiativ. Dottern ser 
inte att jag blir ledsen, vi får 
ingen kontakt. 
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Vad jag gör för att må bra 
 
 
 
 
 
 
 
 

– markera vad du tänker göra kommande vecka 
för att ta hand om dig själv och skriv ner 
när du planerar att göra det. 

 
Förslag: 
Dag och tid: 
 
Ta en runda i joggingspåret 
Promenera i skogenKoppla av framför tv:n 
Låta barnen vara hos mamma/pappa/mormor-
morfar etc 
Träffa vänner 
Träffa föräldragruppen 
Träna 
Gå på bio 
Ta en promenad 
Gå och simma 
Ringa en vän 
Läsa en bok/tidningen 
Sitta i soffan och göra ingenting 
Ta ett bad 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Välj två kritiska situationer som 
ofta uppstår med ditt barn. Planera 
och skriv ner vad du skall göra om 
dessa situationer uppstår under 
kommande vecka.  

 
Kritisk situation 1 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Tanke 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Beteende 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Kritisk situation 2 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Tanke 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Beteende 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Stresshantering 
 
Ibland är livet extra tålamodsprövande men att låta sig stressas leder sällan till något positivt. 
Snarare förstärks den ilska och frustration man kan känna och ger bränsle till nya konflikter. 
Stress kan också leda till att man känner sig uppgiven, maktlös och ledsen men att ändra på det 
som stressar oss är ofta svårt. Att istället förändra sitt beteende i stressiga situationer har visat sig 
vara en effektivare strategi. 
 
Avslappning och medveten närvaro är två sådana strategier. Att ändra på ett beteende är knepigt 
och tar tid. Vi har valt ut några övningar som du skall kunna använda dig av i olika vardagliga 
situationer. Övningarna kan göras så korta eller långa som passar just dig och situationen du 
befinner dig.  
 

1. Andning 
Ta ett djupt andetag. Andas in genom näsan. Känn hur bröstkorgen fylls av luft. Håll kvar 
luften en liten stund. Låt luften långsamt strila ut mellan halvslutna läppar, sänk axlarna och 
känn hur kroppen slappnar av. 
 
Det är ofta skönt att göra några in- och utandningar innan du avslutar övningen. 
 
2. Notera och beskriv omgivningen 
Rikta din uppmärksamhet mot omgivningen. Se dig omkring, lyssna. Beskriv det du ser, utan 
att värdera eller tolka. Var befinner du dig? Sitter du? Står du? Finns det andra personer i 
närheten? Notera detaljer som färger, former, lukter ljus och ljud. Försök att hålla dig till just 
den stund du befinner dig i, här och nu. 
 
3. Notera och beskriv kroppen 
Styr uppmärksamheten mot din kropp. Hur känns den? Viken kroppsställning befinner du 
dig i? Är du spänd i någon kroppsdel? Är du kall eller varm? Är du trött eller pigg? Har du 
ont någonstans? Hur känns kläderna på din kropp?  
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Om du har lite mer tid… 
 
Välj en plats där du får vara ostörd. Sätt dig i en bekväm ställning eller lägg dig ner på golvet. Slut 
ögonen. 
 

1. Fokusera på din andning. Räkna andetagen, in och ut. Övergå efterhand till att bara räkna 
utandningar. När du gjort detta en stund kan du övergå till att bara försöka följa 
andningen. Föreställ dig luften som strömmar in genom din näsa och mun, känn hur 
lungorna fylls av luft, andas ut. Fortsätt med detta ett par minuter. 

 
2. Försök att föreställa dig hur du ser ut, som om du betraktade dig själv utifrån. Föreställ 

dig hela kroppen i tanken, bit för bit. Börja med ena foten, tå för tå, fotens ovansida, 
vristen, hälen, hålfoten. Försök att se alla delarna framför dig. Fortsätt med underbenet, 
knävecket, knäet etc tills du gått igenom hela kroppen. 
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Ilskekontroll 
 
När man blir arg händer ofta allting väldigt snabbt och det kan vara svårt att hejda sig. Att lära 
sig kontrollera sin ilska kräver träning. Första steget är att lära sig hur tankar, känslor, 
kroppsliga symtom och beteenden hänger ihop och påverkar varandra.  
 
För att kunna undvika konflikter och hejda sig när man blir arg är det viktigt att man lär sig känna 
igen situationer där det brukar bli bråk. Det är också viktigt att lära sig bli uppmärksam på när 
man känner att vreden kommer. Vrede ökar stegvis så det är viktigt att lyssna på kroppens 
signaler som talar om för dig att du håller på att bli arg. Dessa fysiska förändringar kan 
användas som påminnelser för att göra det som behövs för att bli lugn igen. 
 
Här följer två exempel på olika sätt att hantera en knepig situation. 
 
Exempel på dålig ilskekontroll: 
 
Datum Situation Kroppen  Tankar Känslor Beteenden  Konsekvens 
3/10 Kommer 

hem från 
jobbet. 
Stökigt 
rum. 

Hjärtklappning, 
biter ihop 
käkarna, 
spänner 
axlarna, ont i 
magen, andas 
snabbt.  

Han är 
omöjlig och 
lat, jag är så 
trött på 
detta! 

Arg, 
frustrerad, 
trött. 

Skäller på 
barnet, tar 
hårt i armen, 
pratar fort 
med hög 
röst. 
 

Barnet 
skriker, slår 
föräldern, 
svär, 
konflikten 
stegras. 

 
 
Exempel på effektiv ilskekontroll: 
 
Datum 
 

Situation Tankar Beteenden Kroppen Känslor Konsekvens 

3/10 
 

Kommer 
hem från 
jobbet. 
Stökigt 
rum. 

Är detta värt 
en konflikt?  
Vi kan göra 
en tävling av 
att plocka 
ihop grejorna 
tillsammans. 
Vi struntar i 
att städa idag 
och gör något 
kul ihop 
istället! 

Gör en 
andningsövning, 
kokar kaffe, tar 
en promenad, 
går till ett annat 
rum, lyssnar på 
en bra låt. 

Slappnar av, 
andas 
långsammare 

Lugn, 
glad 

Pratar lugnt 
med barnet. 
Bestämmer 
när de skall 
plocka 
undan 
tillsammans. 
Ingen 
konflikt. 
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Att träna ilskekontroll med sitt barn.  
 
Sätt dig ner med barnet när ni har tid att prata en stund  
och inte behöver skynda er. Undvik att gå igenom 
ilskekontroll om du eller barnet är stressad, upprörd eller trött. 
 
Skriv ner det barnet säger: 
 

1. Fråga ditt barn hur det märks att han/hon är arg.  
2. Fråga hur det känns i kroppen  
3. Be barnet ge exempel på situationer när barnet lätt blir arg 

och hamnar i bråk. 
4. Fråga vad barnet brukar göra i dessa situationer 
5. Fråga om det finns någonting annat som barnet skulle kunna säga till sig 

själv eller göra för att lugna sig i dessa situationer. Uppmuntra barnet att 
komma med flera förslag och gör en lista med olika strategier 

6. Välj ut den strategi som barnet tror skulle fungera bäst. Om barnet väljer en 
olämplig strategi fråga vilka konsekvenser det skulle få. Försök att resonera 
er fram till något mer lämpligt. Kom överens med barnet om att prova 
denna strategi nästa gång barnet känner att han/hon håller på att bli arg. 

7. Hitta på en historia som innehåller en kritisk situation och använd modellen 
för ilskekontroll i situationen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel 1: Föreställ dig att du står i matkön och har väntat länge på att det skall bli 
din tur. Plötsligt kommer Johan och tränger sig före.  
Hur känns det i kroppen? 
Vad kan du tänka? ”Johan försöker bara få mig arg, jag struntar i honom” 
Vad kan du göra? ”Låta Johan tränga sig eller hämta fröken” 
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Exempel 2: Tänk dig att du sitter på en lektion. Det är i slutet av skoldagen och du 
är ganska trött och hungrig. Dessutom är du på lite dåligt humör för du har tjafsat 
med Anders på lunchrasten. Just då går Anders förbi din bänk och river ner dina 
böcker med sin väska. 
Hur känns det i kroppen? 
Vad kan du tänka? ”Anders kanske gjorde det med flit för att få mig arg men han 
skall inte få lyckas med det.” Eller: ”Anders kanske inte såg mina böcker, det var 
nog inte meningen att riva ner dom.” 
Vad kan du göra? Räkna långsamt till tio så att den arga känslan hinner bli mindre 
innan jag säger något till Anders. Be Anders om hjälp med att plocka upp böckerna  
 
Kom överens om en kod som kan påminna barnet om hur hon/han skall göra för 
att hejda sig. 
Exempelvis: Stoppljuset – tänk rött ljus för att hejda sig, gult ljus för att tänka efter 
och grönt ljus för att göra det man kommit fram till! 
 
 
   
   
  
  
 
 
 
 
Sköldpaddsmetoden - att krypa in i sitt skal och bedöma situationen 
 

1. Viket är mitt mål? Att mitt barn skall uppföra sig bättre. 
2. Vad gör jag nu? Blir arg och ledsen, skäller och bråkar. 
3. Hjälper detta mig att nå mitt mål? Nej, vi grälar och jag är på gränsen till att slå henne. 

Hon fortsätter att strunta i vad jag säger. 
4. Om det inte hjälper mig, vad kan jag göra annorlunda? Tänka andra tankar och 

kanske ta en promenad innan jag pratar med mitt barn. 
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Sociala färdigheter 
En del barn har svårt att leka med andra och att få kompisar. De vill gärna men har svårt att 
förstå samspelet och att ta kontakt på ett bra sätt. Barnet upplever det ofta som ett 
misslyckande och vet inte hur hon ska bete sig för att göra rätt. Det kan verka självklart men 
det är många saker man behöver kunna för att fungera tillsammans med andra. Du kan hjälpa 
barnet genom att själv visa på bra sätt, genom att träna tillsammans på svåra situationer och 
genom att ge barnet beröm och självförtroende i sociala situationer. Till exempel är det viktigt 
att kunna: 
 

 Känna igen ansiktsuttryck 
 Känna igen och hantera sina känslor 
 Kunna sätta sig in i någon annans situation 

 

 Alla barn får inte många kompisar, men en eller två är bra 
att ha. 

 

Fler exempel på beteenden att lära ut och uppmuntra hos ditt barn: 
Att ta kontakt med andra 
Att få vara med 
Att undvika bråk 
Att säga förlåt 
Att ge en komplimang 
Att inte retas/säga fula saker 
Att samarbeta 
Att säga tack 
Att lyssna 
Att visa omtanke 
Att stå emot grupptryck 
Att be om hjälp 
Att fråga om lov 
Att turas om 
Att dela med sig 
Att komma överens 
Att vara försiktig 
Att lösa problem 
 




