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Abstract 
Authors: Linnea Lasson och Zandra Stifanic. 

Titel: Boys and girls, different or alike? – a gender perspective on children acting out or 

acting in [Translated title]. 

Supervisor: Johan Cronehed. 

Expectations of children in today's society has increased and children who, in some way, 

express any antisocial behavior that in any way could arouse negative feelings in their 

surroundings could be seen as someone who’s deviant in relation to what today’s society sees 

as normal behavior.  The purpose of this study was to describe how school counselors view 

children in the ages thirteen to sixteen who have behaviors were they are acting out or acting 

in. The main focus of the study has been to see how the school counselors defines these types 

of behaviors, what gender differences they see between boys and girls, what causes the 

behavior and what future risks they see for these children. The study was conducted by 

semistructured interviews with eight school counselors with different age and working 

experience. The result showed that the children that are acting in, especially the boys, are 

often overshadowed by children that are acting out because they demand more attention. The 

school counselors experience certain gender differences between children that are acting out 

or in and in the way they express these types of behavior.   

Keywords: School counselor, children, acting out, acting in, gender differences. 
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Förord 

Vi vill tacka alla dem som på något sätt deltagit i vår arbetsprocess under de senaste 

månaderna. Vi vill framförallt tacka våra intervjupersoner för att de tagit sig tid för att svara 

på våra många frågor, utan dem hade inte denna studie gått och genomföra. Vi vill även tacka 

vår handledare Johan Cronehed för värdefull vägledning, råd och stöd.  

 

Linnea Lasson och Zandra Stifanic, 2012-05-22. 
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1. Inledning  
Utåtagerande och inåtvända beteenden hos barn har för oss blivit välkända begrepp under vår 

tid på socialhögskolan. Vår utgångspunkt för denna uppsats har varit viljan att undersöka hur 

arbetet ser ut i praktiken med dessa barn och om professionellas yrkeserfarenhet stämmer 

överens med den förkunskap vi besitter. Under arbetets gång har vi varit med om en enorm 

kunskapsresa som gjort att arbetsprocessen blivit både spännande och lärorik. Professionellas 

syn på barn med utåtagerande och inåtvända beteende samt könskillnader däremellan har visat 

sig vara ett mer komplext ämne än vad vi trott från början. 

I dagens samhälle uppmuntras människor, barn som vuxna, att gå sin egen väg och vara sin 

egen individ. Trots denna uppmuntran förväntas vi människor ändå bete oss i enlighet med de 

normer och värderingar som finns i samhället (Eresund & Wrangsjö 2008:31). Barn med 

utåtagerande eller inåtvänt beteende faller inte innanför dessa ramar utan uppvisar istället ett 

beteende som anses avvikande i vårt samhälle vilket skapar problem (Ibid). 

Studier av utåtagerande och inåtvända barn har tidigare gjorts. Utöver dessa beteenden har 

vårt intresse framförallt legat i att anlägga ett könsperspektiv på dessa barn med utåtagerande 

och inåtvända beteenden. Genom vår undersökning har vi försökt kasta ett ljus över barn och 

ungdomar med någon form av beteendeproblematik och lyfta fram den könsaspekt som finns i 

samhället och som har betydelse för hur vi betraktar barn och ungdomar i olika situationer och 

med olika beteenden. 

1.1 Problemformulering   

Utåtagerande och inåtvänt beteende kan ses som överlevnadsstrategier för barn som av olika 

anledningar blir utsatta för situationer som de inte kan hantera (Folkman 1998:16). Det finns 

flertalet olika definitioner för utåtagerande respektive inåtvänt beteende som kommer 

beskrivas längre fram i uppsatsen, generellt kan dock utåtagerande barn ses som de som 

agerar ut sina känslor och de inåtvända är således de som stänger in sina känslor och i vissa 

fall vänder dem mot sig själva. Utåtagerande och inåtvända barn skapar problem för 

omgivningen som blir tvungna att hantera dessa beteenden. Det skapar inte bara ett problem 

för de som befinner sig i barnets närmiljö utan leder även till problem för barnet själv, både i 

nuet men även för deras möjligheter till ett bra liv i framtiden.  

Hur blir då dessa barn sedda av professionella yrkesutövare? Finns det verkligen skillnader på 

flickor och pojkars beteende utifrån professionellas egna synpunkter och erfarenheter? Hilte 
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(2005:39) beskriver hur professionella ofta uppfattar pojkar som utåtagerande och flickor som 

inåtvända och könsroller skapas och konstrueras i sociala samspel. Professionella är delaktiga 

i dessa sociala processer, varpå deras syn på kön och könsroller får stor betydelse. Frågan kan 

ställas om pojkar och flickor i grunden agerar annorlunda eller i fall deras beteende endast 

uppfattas annorlunda på grund av rådande uppfattningar om kön.  

Skolan är en viktig plattform att fånga upp de barn som av olika anledningar inte får den hjälp 

och stöd som de behöver hemifrån. Enligt den nya skollagen ska det på alla grundskolor 

finnas en elevhälsa där en kurator ska ingå. Elevhälsan skall arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande med bland annat psykosociala insatser (Skollag, SFS 2010:800, 2 kap. 25 §). 

Hur kuratorer inom grundskolan ser på barn med utåtagerande och inåtvända beteenden blir 

således en viktig fråga om dessa barn ska kunna uppmärksammas i skolan och få den hjälp 

som de behöver.  

Vi har varit intresserade av att få kuratorernas uppfattning om hur deras förförståelse om kön 

påverkar dem i deras arbete. Det är förvisso en svår fråga eftersom denna förförståelse kan var 

omedveten, ändå anser vi att det är viktigt att lyfta de eventuella problem som uppfattningar 

om könsskillnader och könsroller kan innebära. Könsroller innebär de krav och förväntningar 

som finns i samhället på de båda könen (Evenshaug & Hallen 2001:286).  Till exempel menar 

Wadström att pojkar har en tendens att lättare och i fler situationer, använda aggression som 

en stridsstrategi och gå till attack, i jämförelse med flickor (Wadström 2004:110). Frågan blir 

då hur barn påverkas av att aggression i regel ses som en manlig strategi? Hur kan flickor som 

uppvisar ett aggressivt beteende påverkas? Och vad innebär det för de pojkar som mår dåligt 

utan att visa detta genom att vara aggressiva? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur kuratorer inom grundskolan ser på barn med 

utåtagerande och inåtvänt beteende i åldern tretton till sexton år samt att analysera hur 

kuratorer kan bidra till skapandet av könsskillnader mellan dessa barn. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur definierar kuratorer i grundskolan utåtagerande och inåtvänt beteende hos barn? 

 Upplever kuratorerna att det finns könsskillnader mellan pojkar och flickor, i så fall 

vilka?  
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 Vilka orsaker finns det enligt kuratorernas egna erfarenheter till att barn uppvisar ett 

utåtagerande och inåtvänt beteende? 

 Vilka framtida risker ser kuratorerna för barn med utåtagerande respektive inåtvänt 

beteende? 

2. Metod 

Nedan motiveras valet av metod, urvalet och de beslut som tagits under arbetets gång. Nedan 

presenteras även tillvägagångssättet i arbetsprocessen, tillförlitligheten till metoden, etiska 

övervägande och hur vi sökt tidigare forskning.  

2.1 Valet av metod 

Målet med vår undersökning har varit att undersöka hur kuratorer inom grundskolan ser på 

barn med utåtagerande respektive inåtvänt beteende i åldrarna tretton till sexton år. Det största 

intresset för studien har varit att titta närmare på eventuella könskillnader mellan flickor och 

pojkar utifrån våra intervjupersoners erfarenheter. För att få svar på de frågeställningar som 

ställts valde vi att använda oss av semistrukturerad intervju som i sin tur är en kvalitativ 

metod. I en kvalitativ intervju är intresset att ta reda på intervjupersonens egna uppfattningar 

och värderingar (Bryman 2011:413).  Eftersom vårt intresse har varit att undersöka 

kuratorernas egna subjektiva upplevelser föreföll en kvalitativ metod naturligt för oss.   

I en semistrukturerad intervju kan du utgå efter en intervjuguide (Se bilaga 1) men 

ordningsföljden på frågorna kan ändras. Frågorna behöver inte vara specifika utan kan vara 

mer allmänna där utrymme finns att ställa följfrågor när något svar varit av intresse (Bryman 

2011:206). Bakomliggande skäl till metodvalet har varit att inte vara låsta till ett 

frågeformulär, utan vara fria att ställa följdfrågor om intervjupersonerna kom in på ett ämne 

som vi ville veta mer om. Trots den frihet som fanns under intervjuerna fanns en struktur. 

Som utgångspunkt pratade vi generellt om barn med utåtagerande och inåtvända beteende för 

att först senare i intervjun komma in på specifika könsskillnader, detta för att inte styra 

intervjupersonerna att reflektera över könsskillnader för tidigt i intervjun. Av samma 

anledning valde vi att utelämna temat om könsskillnader i informationsbrevet (Se bilaga 2). 

För att ta del av intervjupersonernas kroppsspråk i syfte att undvika missförstånd, har 

intervjuerna skett genom personliga besök på varje kurators arbetsplats, ute på respektive 

skola. Möjligheten av att ta del av den unika kontext och miljö som den intervjuade kuratorn 

är en del av, det vill säga skolan, har också varit av stor vikt.  
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2.2 Urval 

Eftersom vår intressegrupp för den här studien är ungdomar med utåtagerande och inåtvänt 

beteende i åldrarna tretton till sexton år började vi fundera på hur vi på bästa sätt skulle kunna 

få information om den här gruppen.  

Av etiska skäl uteslöt vi möjligheten att direkt undersöka den tänkta intressegruppen. Istället 

togs beslutet att gå genom en tredje part och anlägga ett professionellt perspektiv på barn och 

ungdomar med utåtagerande och inåtvänt beteende. De professionella vi valde att intervjua 

var skolkuratorer som arbetar med årskurs sju till nio i grundskolan.  Att vända sig till 

professionella inom skolan kändes naturligt eftersom de flesta barn finns representerade i 

skolan, både de som uppvisar beteendeproblem och de som inte gör det. Kuratorer arbetar 

med, som tidigare nämnts, psykosociala insatser i skolan. Urvalet kan beskrivas som 

målinriktat, det vill säga att vi själva valt ut personer som är relevanta för de frågeställningar 

som ska besvaras i undersökningen (Bryman 2011:351). 

Vi har intervjuat nio stycken kvinnliga skolkuratorer som arbetar med elever i årskurs sju till 

nio där vi på grund av ett bortfall endast använt oss av åtta intervjuer. De intervjuade 

kuratorerna arbetar endast på den skolan där intervjuerna tagit plats och de är alla den enda 

kuratorn på sin skola. Studien är gjord i en större kommun i södra Sverige och fokus har varit 

att uppnå en geografisk spridning för att få en helhetsbild över den undersökta kommunen.  

2.3 Insamling av material 

Vi tog kontakt med skolkuratorer via kommunens hemsida där alla grundskolor fanns listade, 

därigenom kom vi i kontakt med de kuratorer som arbetar med elever i åldrarna tretton till 

sexton år. Alla intervjuer bokades via telefonsamtal, de flesta kuratorer vi varit i kontakt med 

har tackat ja till att intervjuas och de som tackat nej har gjort det på grund av tidsbrist. I de 

situationerna valde vi att istället kontakta en annan skola inom samma geografiska område på 

grund av vår vilja att ha så stor spridning som möjligt inom den utvalda kommunen. 

För oss har det varit ett bra ingångssätt i intervjuerna att ställa frågan om de fått 

informationsbrevet (Se bilaga 2) och genom att tydliggöra kuratorernas, barnens och skolans 

anonymitet samt informera dem om möjligheten att avbryta intervjun vid behov. Vi har båda 

närvarat vid samtliga intervjuer och vid varje tillfälle har arbetet delats upp oss emellan, när 

den ena varit intervjuare har den andre observerat och tvärtom. På så sätt har vi fått erfarenhet 

av båda roller samtidigt som det har ökat objektiviteten. Alla intervjuer har spelats in med 

hjälp av en diktafon för att inte gå miste om någon information.  
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2.3.1 Bearbetning och analys av material 

I efterhand har inspelningarna i sin tur transkriberats för att inte missa några viktiga delar som 

intervjupersonerna uttalat sig om. Att transkribera innebär att skriva ner hela intervjuer ord för 

ord (Bryman 2011:429). I slutet av alla intervjuer har samtliga intervjupersoner tillfrågats om 

de vill ta del av utskrifterna för att undvika missförstånd eller dylikt. Av våra intervjupersoner 

har tre stycken velat ta del av transkriberingarna medan samtliga har velat ta del av den 

färdiga uppsatsen.  

För att kunna ta ut viktiga delar ur materialet och det som varit relevant i relation till vår 

uppsats har materialet kodats. Kodningen har framförallt gjorts utifrån fyra huvudrubriker; 

utåtagerande och inåtvänt beteende samt skillnader respektive gemensamma nämnare mellan 

kön. Utifrån huvudrubrikerna har materialet brutits ner ytterligare och ur det har vi lyft fram; 

orsaker, framtida risker, förförståelse, barn i gråzonen samt de osynliga barnen.  

Intervjuerna har gett mer information än vad som presenteras här i uppsatsen. På grund av det 

begränsade utrymmet har vi fått avgränsa oss till de teman som är relevanta utifrån syfte och 

frågeställningar.  

I resultat- och analysdelen använder vi oss av flertalet citat som plockats ut från våra 

intervjuer, dessa har i sin tur reviderats språkligt i mindre utsträckning men inte så att det 

påverkat innebörden.  

2.3.2 Hinder 

Ett hinder eller svårighet vi stött på under arbetets gång har varit att en av våra 

intervjupersoner inte var nöjd med sina svar i efterhand då hon tog del av transkriberingen. 

Personen i fråga ställde sig väldigt tveksam till om hon fortfarande ville vara med som 

deltagare. Eftersom hon deltog på egen frivillig basis och med hänsyn till tillförlitligheten i 

vår uppsats valde vi att inte ta med hennes uppgifter.  

2.4 Tillförlitlighet till metoden 

För att en studie ska kunna anses som trovärdig bör det finnas ett stort mått av reliabilitet och 

validitet. Begreppen kan i kvalitativ forskning istället beskrivas som tillförlitlighet (Bryman 

2011:354). Reliabilitet innebär huruvida resultaten från en studie skulle kunna upprepas om 

man gör en ny studie (Bryman 2011:49). Detta kan vara speciellt svårt i en kvalitativ studie 

eftersom en sådan är beroende av sin unika sociala kontext (Bryman 2011:364). I vår studie 

har vi en stor spridning inom en större kommun i södra Sverige där olika socioekonomiska 
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områden finns representerade vilket innebär att vår studie håller en reliabilitet. Genom att vi 

beskriver intervjupersonerna i sin kontext kan man se i vilket mått studiens resultat skulle 

kunna överföras till en annan kontext. 

Validitet i sin tur innebär att de resultat som framkommit från en studie hänger ihop (Bryman 

2011:49). För att vår studie ska hålla hög validitet har fokus legat på att de frågor som ställts 

har varit relevanta för studiens syfte och mål. 

Under hela processen har det varit av stor vikt för oss att vara så objektiva som möjligt vilket 

inte alltid är enkelt, dock har det varit en fördel att vara två under arbetets gång eftersom det 

gett oss möjlighet att utbyta tankar och funderingar. En annan fördel har varit att vi till viss 

del har olika förförståelse och olika intresseområden vilket har gjort att vi kompletterat 

varandra under intervjuerna.  

Vi har varit noga med att beskriva hela arbetsprocessen från början till slut för att ge 

uppsatsen en högre tillförlitlighet och ha en transperens. För att få ökad tillförlitlighet har vi, 

som tidigare nämnts, spelat in intervjuerna med hjälp av en diktafon samt tagit anteckningar 

vid sidan av för att information inte skulle förloras. Ett problem med detta kan vara att de 

personer som blir intervjuade inte vill bli inspelade (Bryman 2011:428). Här har vi haft tur 

med våra intervjupersoner som alla har sagt ja till att bli inspelade vilket har varit en stor hjälp 

för oss eftersom det skulle vara svårt att både anteckna och minnas allt det som sägs under 

cirka en timmes intervju.  

2.5 Etiska överväganden  

När forskning bedrivs finns det således vissa forskningsetiska krav som du måste förhålla dig 

till. I uppsatsen har vi förhållit oss till vetenskapsrådets individskyddskrav som innefattar fyra 

forskningsetiska principer, både i relation till genomförandet men också under vår skrivande 

process. Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

I tidigt skede av vår studie har våra intervjupersoner informerats om syftet och innebörden av 

deras deltagande i både muntlig och skriftlig form (Se bilaga 2). Som tidigare nämnts har 

intervjupersonerna deltagit på egen frivillig basis och har haft möjlighet att avbryta intervjun 

om de har önskat. Konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till på så sätt att vi garanterat alla 

kuratorer anonymitet, därför har deras namn och arbetsplats medvetet uteslutits ur uppsatsen. 

De namn som framkommer i resultat- och analysdelen är således pseudonymer och är inte 
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intervjupersonernas riktiga namn. Vi har inte avslöjat vilka vi intervjuat och vilka skolor vi 

varit på för de olika deltagarna men däremot har samtliga fått kännedom om att vi har varit på 

olika skolor i denna specifika kommun. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in enbart får lov att användas i relation 

till forskning, således bara till vår studie (Vetenskapsrådet 2002:14). Vi har förhållit oss till 

detta genom att informera våra intervjupersoner att det material och den information som de 

delger bara kommer användas i relation till vår uppsats och därför kommer ingen utomstående 

få ta del av det insamlade material som vi samlat in, annat än det vi valt att presentera i 

empirin. 

2.6 Arbetsfördelning  

Vad gäller hela vår arbetsprocess så har vi med några få undantag arbetat tillsammans. De 

delar som har delats upp sinsemellan är transkriberingar av intervjuer, inläsning av vårt valda 

ämne samt eftersökning av material. Anledningen till uppdelningen har varit ett medvetet val 

för att effektivt använda tiden. De delar vi gjort på egen hand har vi diskuterat samtidigt som 

vi informerat varandra om det material vi hittat. Resterande delar av arbetet har vi gjort 

tillsammans, så som utförandet av intervjuer, kodning av material och skrivandet av 

uppsatsen.  

2.7 Förförståelse 

Magdalena Thomassen (2007:30) skriver om förförståelsen och hon talar om generaliserad 

erfarenhetskunskap som innebär att vi alla har en förförståelse och denna är något vi alltid bär 

med oss. Förförståelsen i sig är tolkningar, antaganden och förväntningar som bygger på olika 

gemensamma drag. Dessa gemensamma drag kan vi se när vi ställs inför olika situationer och 

fenomen, där en situation eller ett fenomen kan likna ett annat. Det handlar om att 

medvetengöra denna förförståelse för att inte låta oss påverkas av vårt redan inlärda synsätt 

och handlingssätt i vår vardag (Ibid). 

När vi bestämde oss för att undersöka hur kuratorer egentligen ser på barn med utåtagerande 

och inåtvänt beteende och huruvida det finns könsskillnader i relation till dessa beteenden så 

hade vi själva en viss syn på hur det egentligen såg ut. Kanske kan det kallas fördomar eller 

varit resultatet av något vi lärt oss. 

Vår egen förförståelse gällande vårt valda ämne har varit att det oftast är pojkar som har ett 

utåtagerande beteende och flickor är oftast dem som är inåtvända. Detta har både bekräftats 
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när vi genomfört vår undersökning men också motbevisats, framförallt vad gäller det 

inåtvända beteendet hos barn och ungdomar. 

En annan förförståelse vi haft, innan uppsatsens början, har varit att flickor och pojkar beter 

sig på olika sätt vad gäller att antingen agera utåt eller inåt. Gällande könsskillnader i relation 

till de båda beteendena har vår uppfattning sedan innan varit att det finns vissa skillnader i hur 

pojkar och flickor uttrycker utåtagerande och inåtvänt beteende. 

2.8 Litteratursökning 

Genom bibliotek har vi fått tillgång till böcker som varit relevanta för vår uppsats. Böckerna 

har hittats genom att bland annat leta på bibliotek men också genom att söka i databaser på 

olika bibliotek samt databasen Libris via Lunds universitets hemsida. 

Databaserna Summon och Libris har varit dem databaserna vi använt oss av för att kunna hitta 

rätt information för vårt valda tema. De sökord vi använt oss av är ”inåtvänt beteende”, 

”utåtagerande beteende”, ”könsskillnader”, ”professionella” och ”kuratorer” i olika 

kombinationer. Likaså har vi sökt i databasen Summon med hjälp av engelska ord så som 

”introvert behavior”, ” children acting out/in”, ”gender differences” och ”professionals”, detta 

också i olika kombinationer. 

3. Definitioner av specifika begrepp 
För att klargöra hur tidigare forskning definierar några av de viktiga begrepp som behandlas i 

uppsatsen följer här nedan en definitionsdel. 

3.1 Utåtagerande beteende 

Att agera utåt kan innebära att barn och ungdomar blir bråkiga, stökiga eller aggressiva. I 

skolans värld kan detta beteende medföra skolk från lektioner, utsätta sina klasskamrater för 

mobbning eller att barn i ett tidigt stadium i livet uppvisar ett normbrytande beteende. Det 

som kännetecknar ett normbrytande beteende är i detta fall snatteri, kriminalitet eller missbruk 

av alkohol eller narkotika (Broberg et al 2003:23). 

Utåtagerande barn enligt Folkman (1998:91) är barn som är i behov av direkt tillfredställelse, 

de är impulsstyrda och vissa kan ha problem med sin självuppfattning. Detta beteende kan ta 

sig i uttryck genom uppvisande av ilska eller aggressivitet samt att dessa barn regelbundet 

växlar mellan att vara i det sociala livet på egna premisser eller att istället dra sig undan helt 

och hållet. Utåtagerande barn kan ha svårigheter att acceptera att alla människor är olika och 
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kan tänka på ett mer annorlunda sätt vilket kan grunda sig i osäkerhet. Strategin för dessa barn 

kan vara att ta kontroll genom att hota, slåss och försöka att inte vara beroende av någon 

(Folkman 1998:92). 

Wrangsjö och Salomonsson (2007:201) menar att utåtagerande beteende är handlingsrelaterat; 

impulserna behöver få ett utlopp för att du saknar ord för själva impulsen i sig. Att istället 

agera ut gör att du själv slipper se på vad det är som gör att du reagerar och handlar på ett 

visst sätt, därigenom slipper du se dina egna känslor. Detta kan ta sig i uttryck genom 

aggressivt beteende gentemot omgivningen, rastlöshet och svårigheter i att resonera med 

andra (Wrangsjö & Salomonsson 2007:312). 

3.2 Inåtvänt beteende 

Barn med ett inåtvänt beteende kan ha flertalet olika definitioner. Till skillnad från 

utåtagerande beteende finns det inte ett lika enhetligt sätt att beskriva detta sätt att agera. Ett 

sätt att beskriva inåtvänt beteende är att personen ifråga vänder sina bekymmer eller problem 

inåt, i detta fall mot sig själv. Det finns olika sätt dessa barn och ungdomar kan reagera på, de 

kan lida av oro, ängslighet, vara nedstämda eller lida av ångest i olika former (Broberg et al 

2003:23). 

Enligt Folkman (1998:51) kan inåtvända barn beskrivas som barn med svårigheter att 

någonsin säga emot eller på något sätt uttala sin egen vilja. Dessa barn kan ha svårt på det 

känslomässiga planet och med olika sociala situationer. Barn med inåtvänt beteende kan vara 

någon som stänger av känslor, har ett inre kaos och som är konstant ledsen. Vanligt är också 

att stänga av känslor, göra sig osynlig, inte framhäva sig som person och undvika kontakt med 

andra (Folkman 1998:54). 

Tamm (2003:197) menar att inåtvända beteenden är problem eller bekymmer som kan vändas 

mot en själv. Istället för att rikta din ilska mot andra straffar du dig själv för att få ut den vrede 

som finns inombords. Att straffa sig själv kan ta sig uttryck genom att skada sig själv och 

uppvisa ett självdestruktivt beteende där tankar på att ta livet av sig eller att verkligen 

genomföra det kan vara resultatet. Dessa barn vill inte eller har kanske inte har mod till att 

visa eller rikta denna aggressivitet mot andra utan istället håller de sina problem inom sig tills 

det gått så långt att de inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv.  
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3.3 Förtydligande av begrepp 

3.3.1 Självskadebeteende 

Självskadebeteende i detta fall är något som tar sig uttryck genom att barnet ifråga på något 

sätt skadar sin egen kropp. Det kan vara sådant som att skära sig, bränna sig eller rispa sig 

(Socialstyrelsen 2004:5).  Beteendet sker medvetet och personen har för avsikt att verkligen 

skada sig själv. Orsaken behöver inte vara att personen vill ta livet av sig, dock ökar risken 

vid upprepade försök (Socialstyrelsen 2004:7).  

3.3.2 Ätstörningar 

Ätstörningar kan se olika ut, de vanligaste är anorexia eller bulimi. Anledningen till 

ätstörningar är att personens egen uppfattning av sin kropp är felaktig och upplever sig som 

överviktig, vilket inte stämmer (Evenshaug & Hallen 2001:70). 

Anorexia nervosa är ett tillstånd där varje matintag kontrolleras och du utsätter dig själv för 

självsvält vilket blir ett tvångsmässigt beteende (Evenshaug & Hallen 2001:70). Tillståndet 

bulimia nervosa innebär perioder av hetsätning och för att behålla vikten så framkallas på 

egen hand kräkningar eller använder laxerande medel (Ibid).  

3.3.3 ADHD 

De barn som lider av det vi betecknar AD/HD; Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, 

kännetecknas av att barn har någon form av uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och 

impulsivitet. Resultatet av beteendet är svårigheter att rikta sin fulla uppmärksamhet på en 

och samma sak och därigenom har de svårt för att koncentrera sig under en längre tid. Det är 

inte ovanligt att barn med diagnosen ADHD har svårt för att ta in kunskap och även ha olika 

former av beteendestörningar (Evenshaug & Hallen 2001:145).  

3.3.4 Ångest 

Ångest är ett emotionellt tillstånd som ofta kopplas till rädsla och fruktan men innebörden är 

inte riktigt densamma. Situationen som ger ångest är inte alltid självklar eller till och med 

medveten (Evenshaug & Hallen 2001:449).  Upplevelsen av ångest kan ha flera olika 

förklaringar. Den kan upplevas som spänning, tryck och rädsla sett till antingen psykisk eller 

kroppslig orsak. Ångest i lägre grad innebär ängslan eller oro och i högre grad upplevs den 

som skräck eller panik (Ibid).  
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4. Tidigare forskning 
För att få en kunskapsbild över barn med utåtagerande och inåtvänt beteende samt 

könsskillnader däremellan har vi fördjupat oss i tidigare forskning. Här har vi tittat närmare på 

tidigare studier kring utåtagerande och inåtvända beteenden, hur dessa kan ta sig i uttryck och 

hur dessa barn uppmärksammas. Grunden för denna del har hämtats från tre böcker; Bråkiga 

barn av Eresund och Wrangsjö och Utagerande och inåtvända barn av Folkman samt Flickor 

och pojkar på institution – ett könsperspektiv på vården av ungdomar av Hilte. Där det två 

förstnämnda har använts i relation till barn med utåtagerande och inåtvänt beteende och den 

sistnämnda har även gett oss möjlighet att se könsskillnader.  

 

För att få en helhetsbild har vi också kompletterat med artiklar som vi funnit på internet. 

Elementary school children with behavior problems: Teacher-child relations and self-

perception. A prospective study av Henricsson & Rydell, Self-perceived 

loneliness and social acceptance by peers: Adjustment and early predictors av Henricsson, 

Nyberg och Rydell samt Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment 

av Crick och Grotpeter. 

4.1 Barn med avvikande beteende 

Trots större frihet och andra förutsättningar går vi mot en värld där personer blir allt mer 

självupptagna och kommer längre ifrån gemenskapen. Människor idag ska vara sin egen 

individ och det blir således ett ökat avstånd till familjen och andra sociala nätverk (Eresund & 

Wrangsjö 2008:31). Förväntningar på barn i dagens samhälle har ökat och om barn uppvisar 

ett avvikande beteende som på något sätt väcker negativa känslor hos omgivningen ses detta 

beteende som något dåligt (Eresund & Wrangsjö 2008:28). Exempelvis, barn som inte 

uppfyller omgivningens förväntningar i relation till deras beteende blir automatiskt sedda som 

olydiga, nonchalanta eller elaka. Den huvudsakliga responsen från vuxna blir att ge barnet 

skuld eller skam för att få barnet att ändra på sitt beteende (Ibid). 

Utåtagerande beteende som att bråka och vara aggressiv kan leda till olika konsekvenser. 

Vissa barn växer ifrån sitt beteende medan andra inte gör det och de som växer ifrån det 

kanske fortfarande är arga inombords även om de lärt sig att behärska sig. De som i sin tur 

inte lär sig hantera eller kontrollera sig själva kan komma in i en ond cirkel där de kan ha 

svårt för att behålla eller skaffa sociala nätverk och kan komma i konflikt med både föräldrar, 

lärare eller kompisar (Eresund & Wrangsjö 2008:29). De barn som istället agerar inåt kan leva 
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i sin egen värld där de tagit avstånd från sociala relationer. Inåtvända barn är motsatsen till de 

barn som agerar utåt, de är tysta och inne i sig själva. I tonåren är där mycket som händer 

vilket kan betyda att ett inåtvänt beteende bara är tillfälligt eller en fas i livet, beteendet kan 

således växas ifrån och det behöver inte vara för evigt. Samtidigt finns risken att man 

fortsätter må dåligt utan att uppmärksammas eftersom fasaden som visas utåt är välanpassad 

(Folkman 1998:87). 

4.2 Pojkar och flickor  

Vad som är manligt och kvinnligt förändras konstant. Många faktorer spelar in och det är inte 

alltid lätt att dra gränsen i vad som är vad, är det ena beteendet mer manligt eller går det inom 

ramarna för det vi ser som kvinnligt? Dessa faktorer avgörs av tid, situation och omgivande 

miljö (Hilte 2005:35). De som fastställer det manliga och kvinnliga är samhällets invånare 

och därigenom upprätthålls dessa synsätt genom att ett kön ska ha vissa känslor och beteende 

medan det andra könet i sin tur ska bete sig i enlighet med motsatsen (Ibid). Med hjälp av 

dessa känslor kan vi i sin tur se skillnader som är naturliga just på grund av att det går inom 

ramarna; manligt eller kvinnligt sätt att bete sig eller uttrycka sig.  

Förväntningar på pojkar är att de tidigare ska bli självständiga och skiljas från sin trygga bas i 

jämförelse med flickor. Pojkar till och med uppmuntras att visa aggressivitet redan i tidig 

ålder och känslor som skam och rädsla kan ta sig i uttryck med hjälp av vredesutbrott medan 

flickor istället kan visa detta genom att gråta (Eresund & Wrangsjö 2008:29).  Pojkar ska 

hävda sin manlighet och vara intresserade av allt det som inte flickor är intresserade av medan 

flickor i sin tur, i dagens samhälle, kan utöva aktiviteter som klassiskt sätt egentligen är 

manligt, exempelvis fotboll (Eresund & Wrangsjö 2008:33).   

I Hiltes studie beskrivs pojkar som utåtagerande och flickor som inåtvända och därmed 

svårare att arbeta med. Behandlarna var mer benägen att klassificera flickors problem som 

psykiska medan pojkars problem inte sågs som lika allvarliga (Hilte 2005:39). I den 

undersökning vi gjort beskrivs pojkar i allmänhet som mer fysiska i sitt utåtagerande. 

Forskning visar att pojkar och flickor kan visa aggressivitet på olika sätt. Pojkar visar 

aggression genom att skada andra fysiskt och verbalt genom att slåss och hota. Flickorna 

tenderar att visa aggressivitet genom att skada andra i relationer, exempelvis genom att 

utesluta människor från deras bekantskapskrets och med att sprida rykten (Crick & Grotpeter 

1995:710).  
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4.3 Könsstereotypisering 

Könstereotyper är uppsättningar av olika föreställningar av olika tankesätt, egenskaper och 

beteenden som förväntas av pojkar och flickor och vad som anses som manligt respektive 

kvinnligt (Evenshaug & Hallen 2001:71). Individuella olikheter kan förbises genom att vi 

människor tenderar att koppla ihop ett visst beteende med antingen pojkar eller flickor och på 

grund av förväntningar kan könsroller bli könsstereotyper (Ibid).  

För barn med utåtagerande och inåtvänt beteende finns det möjlighet att se tydliga 

stereotyper. Det är således mer vanligt att barn och ungdomar med utåtagerande beteende ofta 

är pojkar (Hilte 2005:39). Utåtagerande beteende kopplas ihop med pojkar utifrån de 

förväntningar som finns ute i samhället på vad pojkar ska eller inte ska göra, bete sig eller inte 

bete sig. Inåtvänt beteende är därför vanligare hos flickor vilka förväntas vara tysta och mer 

osynliga (Ibid). 

I det könsperspektiv som finns i Hiltes studie sågs de kvinnliga behandlarna som 

känslomässiga och därför också mer lämpliga att ta hand om ungdomarna när de var ledsna 

eller ville prata om känslomässigt svåra ämnen. De manliga behandlarna upplevdes som 

starka och bättre på att upprätthålla disciplinen och ordningen (Hilte 2005:25). Pojkar hade 

också lättare att vara känsliga inför kvinnliga vårdare (Hilte 2005:30). De föreställningar som 

behandlarna har om kön tas gärna som ”sanningar” och påverkar till stor grad 

behandlingsarbetet av ungdomarna (Hilte 2005:92). Genom detta kan vi se hur uppfattningar 

som professionella har på vad som är manligt och kvinnligt påverkar dem i deras arbete med 

barn och ungdomar.  

Wrangsjö (1998:38) menar att det finns något som kallas för den självuppfyllande profetian 

vilket innebär att människor har förmågan att leva upp till det som andra förväntar sig av oss 

och därför ändrar vi människor vårt beteende efter hur vi blir betraktade och bemötta av 

omgivningen. Det innebär att de förväntningar som finns i samhället och de förväntningar 

som finns bland professionella på hur flickor och pojkar bör bete sig skapar skillnader som 

annars inte funnits. Om genus betonas i skolan riskerar negativa stereotyper att komma fram. 

Pratas det om flickor som tysta kan det lätt glömmas bort att det även finns tysta pojkar. 

Fokuseras det på högljudda pojkar kan högljudda flickor hamna i skymundan (Lundberg 

2007:15). Hur det pratas om kön i skolan har alltså stor betydelse både för barn själva men 

också för vuxna som befinner sig i barnens omgivande miljö.    



 

18 

En tjej förväntas således inte vara utåtagerande utan snarare lugn och anpassa sig efter den 

miljö de befinner sig i. Pojkar däremot ska vara rastlösa och stökiga eller motsatsen där de 

helt enkelt bara sköter sig överlag för att inte bli avvikande i relation till omgivningen (Hilte 

2005:39).  

4.4 Framtiden– om barnen förblir osynliga 

Om ett barn antingen har ett utåtagerande eller inåtvänt beteende är det viktigt att bryta detta i 

tid på grund av de konsekvenser beteendet kan leda till. Ett utåtagerande beteende kan leda till 

konsekvenser där barnet får en asocial utveckling och istället söker sig till destruktiva 

relationer och hela tiden är i försvarställning gentemot sin omgivning (Folkman 1998:144).  

Forskning visar att barn som har ett utåtagerande beteende och är illa omtyckt av 

omgivningen men själva har en positiv bild av deras sociala status tenderar att ha mer 

omfattande beteendeproblem än de barn som ser på sig själva negativt men ändå agerar ut sina 

känslor på andra. Barn med positiv självbild har större risk att gå mot ett allt mer negativt 

beteende (Pardini et al 2006:47). Utåtagerande i form av aggressivitet och impulsivt beteende 

har visat sig öka risken för att misslyckas i skolan och öka utvecklingen av ett kriminellt 

beteende i vuxen ålder (Henricsson & Rydell 2004:112). 

Inåtvänt beteende i form av ensamhet, ångestsymtom och allmänt dåligt mående behöver inte 

nödvändigtvis visa några tydliga konsekvenser i framtiden. I vissa studier gjorda kring 

inåtvänt beteende kan inga negativa konsekvenser ses alls, å andra sidan finns det studier som 

sett risker för att drabbas av ångest även senare i livet (Ibid). 

För att undvika framtida konsekvenser är det av stor vikt att dessa barn syns och 

uppmärksammas av omvärlden. Barn med utåtagerande beteende är lättare att se, de visar 

tydligt sitt avvikande beteende och uttrycker det så att det syns. Ett inåtvänt beteende är inte 

lika krävande för omgivningen i de flesta fall och kan det lätt försvinna i mängden (Folkman 

1998:87). I grund och botten handlar det inte om vilket beteende du har, snarare att du är i 

behov av hjälp i olika former (Ibid). 

4.5 Bakomliggande orsaker till utåtagerande eller inåtvänt beteende 

Att barn utvecklar eller har ett utåtagerande och inåtvänt beteende kan ha många olika 

bakomliggande orsaker och har inte alltid någon direkt förklaring.  

En möjlig och väldigt vanlig orsak till varför ett barn utvecklar ett utåtagerande eller inåtvänt 

beteende kan ligga i det vi kallar brister i föräldraomsorgen. Sådana brister är där barnet 
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utsatts för försummelse eller inte får det stödet man behöver för att kunna få en trygg tillvaro i 

hemmet. Följderna och reaktionerna av detta kan te sig väldigt olika (Folkman 1998:15). 

Studier som gjorts gällande lärare-elev relationer i skolan visar att det finns tendenser att 

lärare stöter bort elever med utåtagerande beteende på grund av deras aggressiva och jobbiga 

beteende. Istället straffar lärarna de eleverna och ger dem mindre stöd i jämförelse med andra 

elever som inte uppvisar några beteendeproblem alls utan är mer välanpassade (Henriksson & 

Rydell 2004:113). Lärarnas beteende i det här fallet behöver inte vara en bakomliggande 

orsak till det utåtagerande beteendet, dock kan en lärare med sitt beteende förstärka ett 

utåtagerande beteende på detta sätt. Det är således av stor vikt i hur barn och ungdomars 

beteende bemöts av lärare i skolan och lärares kritik kan öka stress och sänka självförtroendet 

(Henricsson & Rydell 2004:114). 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Här redogör vi för våra teoretiska utgångspunker vi använt oss av när vi analyserat vårt 

insamlade material. Teorierna vi utgår ifrån är således socialkonstruktivism och 

utvecklingsekologiska perspektivet. Utgångspunkten i analysen är det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som gett oss möjligheten att belysa konstruktioner av kön i relation till 

utåtagerande och inåtvänt beteende. Utvecklingsekologiska perspektivet har vi använt som ett 

komplement när vi analyserat bakomliggande orsaker samt framtida risker för dessa barn med 

beteendeproblem. 

5.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismens rötter kopplas många gånger till Berger och Luckmanns bok 

”Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet”. Författarna 

förklarar hur olika kunskaper i vår vardag skapas i sociala samspel. Socialkonstruktivister 

menar att verkligheten får mening genom olika begrepp, tolkningar och kategorier som 

människor skapar. Berger och Luckmann (1998:153) menar att vår verklighet skapas genom 

tre olika element; externalisering, objektifiering och internalisering.  

Externalisering innebär att olika samhällen, grupper och kulturer skapar konstruktioner och 

sociala institutioner för att göra den sociala världen mer förståelig för sig själva. Enklare 

förklarat är att vi individer konstruerar vissa versioner av verkligheten (Berger & Luckmann 

1998, se Stainton & Stainton 2002:208). Objektifiering är de verkligheter som konstruerats 
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och uppfattas som om de finns ”där ute”. Verkligheterna finns ”där ute” och ska bara 

upptäckas av någon. Internalisering är således att den sociala världen som är objektifierad ger 

sig till känna och det förstås genom sociala och kulturella processer. Exempelvis begreppet 

genus, där vi redan som barn lär oss att en kvinna är en kvinna och en man är en man. Könen 

är åtskilda från varandra och är kategoriserade och tas för givna på grund av att de blivit 

självklara (Ibid). Individen utvecklar sin identitet i ständigt pågående sociala processer under 

de kulturella förutsättningar som ges. Identitet kan då vara att betrakta sig själv som till 

exempel kvinna, och då internaliseras de egenskaper som enligt kulturen anses som 

”kvinnligt”(Berger & Luckmann 1998:66).     

5.2 Socialkonstruktivismens huvuddelar  

För att till fullo förstå innebörden av socialkonstruktivismen som teori finns det vissa centrala 

delar. Tillsammans skapar dessa fyra huvuddelar en helhet och ger en möjlighet att på ett 

lättare sätt förstå vad teorin egentligen innebär (Burr 1995, se Stainton & Stainton 2002:209).  

Socialkonstruktivister menar att du ska ha en kritisk hållning till kunskap överlag. Med detta 

menas att du som en del av samhället godtar att kunskap i sig är socialt konstruerat och på 

grund av detta kan kunskap om saker och ting i olika former kategoriseras metodiskt, 

exempelvis hur vårt språk brukas. Vissa ord är positivt laddade medan andra istället är 

negativt laddade, Exempelvis; vi kallar vissa för terrorister och andra för frihetskämpar (Burr 

1995, se Stainton & Stainton 2002:218). 

Att se kunskap som historie-, kultur- och områdesspecifik är den andra centrala delen. Det 

innebär att man som människa ska förstå att kunskap i dess helhet bara fungerar på vissa 

områden, platser och vid vissa specifika tidpunkter. Det finns alltså inte bara en enda kunskap 

som är sann utan flera (Ibid). 

Kunskap betraktas som skapad och upprätthållen av sociala processer och genom interaktion 

med människor i vår vardag skapar vi också olika former och versioner av kunskap. Varje 

individ har olika sätt att se och utföra saker och ting och genom interaktioner kan vi 

tillsammans skapa gemensamma synsätt av kunskap. Människor skapar mening tillsammans i 

olika sociala processer (Burr 1995, se Stainton & Stainton 2002:214). 

Slutligen ska vi människor inse att kunskap implicerar handling vilket innebär att den som 

besitter kunskap får makt att handla utifrån den. Konsekvenserna av att kunskap skapas på ett 
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visst sätt måste uppmärksammas för att se vem gynnas av kunskapen och vilka hinder den 

skapar (Burr 1995, se Stainton & Stainton 2002:218). 

5.3 Utvecklingsekologiska perspektivet 

Utvecklingsekologi är en teori som Urie Bronfenbrenner utformat. Teorin i sig handlar om 

den mänskliga utvecklingen. Bronfenbrenner (1979:21) menar att utveckling för en individ 

sker i en kontext, i interaktioner eller samspel med andra faktorer i omgivningen som hela 

tiden är i ständig förändring. Detta kan i sin tur studeras i den miljö där det äger rum. 

Utveckling är något som pågår hela livet och fokus på forskningen handlar om barn där deras 

subjektiva upplevelse av sitt sammanhang är av stor vikt (Bronfenbrenner 1979:22 ). Själva 

modellen som utformats av Bronfenbrenner har fyra olika möjliga nivåer när man ska 

analyser barn och dess utveckling.  

Bronfenbrenners poäng med det utvecklingsekologiska perspektivet är att om samband mellan 

barn och det som omger dem på olika nivåer inte fungerar uppstår problem. Ju bättre 

samarbete, kommunikation och stöd som förekommer i barnets direkta och indirekta 

omgivande miljö, desto färre konflikter och problem som uppstår (Bronfenbrenner 1979:27).  

Modellen som Bronfenbrenner utgår från är i formen av en cirkel (Se figur nedan) och i 

mitten finner vi barnet i sina nära miljöer så som skola, familj, grannskap, kamrater och 

fritidsmiljöer.  De fyra nivåerna påverkar och påverkas av samspelet i en familj. 

 

Figur 1. Bronnfenbrenners Utvecklingsekologiska modell tolkat av Gunvor Andersson 2002 

(Socialstyrelsen 2006:21). 
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Mikronivån är den första nivån och med denna menas, som tidigare nämnts, barnets närmiljö 

där de befinner sig i direkt kontakt med omgivningen (Bronfenbrenner 1979:22). Det handlar 

således om alla situationer där barn är i direkt samspel med andra personer eller saker som 

omfattas på nivån (Ibid). 

Mesonivån har fokus på relationer mellan de olika mikrosystemen. Exempelvis relationen och 

kommunikationen mellan familjen och skolan eller andra viktiga personer som omger barnet i 

sin närmiljö (Bronfenbrenner 1979:23). Tredje nivån enligt Bronfenbrenner kretsar kring hur 

mesonivån interagerar med de förhållanden som finns utanför individen, på exonivån. Dessa 

situationer befinner sig sällan barnen i utan det rör sig om personer i barnets närvaro och 

därigenom skapar betydelse för utvecklingen indirekt (Bronfenbrenner 1979:25). Föräldrarnas 

arbetssituation påverkar exempelvis samspelet inom familjen men också samspelet med 

barnets närmiljö så som daghemmet (Ibid). 

Sista nivån i utvecklingsekologiska perspektivet är makronivån vilken omger alla andra tre 

lägre nivåerna. Kännetecken för denna nivå är att den är ett generellt mönster av sådant som 

lagar, normer, värderingar och politik som finns i det samhälle där övriga nivåer finns, 

exempelvis familjepolitik och jämställdhetspolitik (Bronfenbrenner 1979:26). 

6. Presentation av intervjupersoner 
Som nämnts tidigare har vi intervjuat nio kuratorer i en större kommun i södra Sverige varav 

alla intervjuer som genomförts har varit med kuratorer av det kvinnliga könet. Uppsatsen 

består av material från åtta kuratorer på grund av bortfall av en intervjuperson. Detta bortfall 

har inte påverkat uppsatsen som helhet och inget material från den intervjun finns i texten. 

Presentationen av dem vi intervjuat sker utan inbördes ordning vad gäller när, hur och var vi 

intervjuat dem men för att underlätta och lättare se vem som sagt vad, har vi valt att ge dem 

fiktiva namn. Det bör alltså poängteras att namnen nedan således är pseudonymer och inte 

kuratorernas riktiga namn. 

 Anna – 65 år gammal och har arbetat som kurator i 20 års tid. 

 Belinda – 33 år gammal och har arbetat som kurator i 6 års tid. 

 Cecilia – 64 år gammal och har arbetat som kurator i 22 års tid. 

 Diana – 39 år gammal och har sammanlagt arbetat som socionom i 15 år varav som 

kurator i 1,5 år. 
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 Erica – 34 år gammal med 9 års erfarenhet av socialt arbete varav hon arbetat som 

kurator i 3,5 år. 

 Frida – 47 år gammal och har jobbat som kurator i 26 år. 

 Gabriella – 49 år gammal med 24 års erfarenhet av socialt arbete och har i 8 år arbetat 

som kurator. 

 Hannah – 35 år gammal och har arbetat som kurator i 7 år. 

7. Resultat och analys  
Nedan presenterar vi både vårt resultat samt analyserar detta utifrån valda teman som plockats 

ut ur det material vi samlat in. Analysen av resultaten från intervjuerna kommer ske utifrån 

socialkonstruktivistisk teori och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som 

presenterats tidigare i uppsatsen. Utgångspunkten i analysen är att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv men för att lyfta fram orsaker och framtida risker med 

barns beteende kommer vi använda oss av utvecklingsekologiska perspektivet. 

Vi kommer att analysera de intervjuade kuratorernas erfarenheter om barn med utåtagerande 

och inåtvänt beteende utifrån följande teman; kuratorers definitioner för utåtagerande och 

inåtvänt beteende, barn i gråzonen, könsskillnader och hur de tar sig i uttryck, kön med 

gemensamma nämnare, de bortglömda barnen, orsaker, framtida risker och förförståelse av 

könskillnader. Dessa teman har fått utgöra underrubrikerna i analysen. 

7.1 Definition 

Att definiera utåtagerande och inåtvänt beteende hos barn och ungdomar kan vara en stor 

utmaning. Det finns inget självklart svar på vad som är det ena respektive det andra beteendet. 

En av våra frågor till intervjupersonerna har således varit att, med egna ord, definiera vad 

utåtagerande och inåtvänt beteende är för dem. Vi insåg snabbt att vi inte kunde förvänta oss 

att alla kuratorer definierade detta beteende likadant, framförallt är de det inåtvända beteendet 

som sticker ut ur mängden.  

7.1.1 Utåtagerande beteende 

Barn och ungdomar med utåtagerande beteende i skolan är ofta de som alla lägger märke till. 

Med alla menas i detta fall skolpersonal, exempelvis lärare och kuratorer men också andra 

som vistas i barnets närvaro så som klasskamrater. Sett till genomförda intervjuer var det 

ingen av intervjupersonerna som hade problem med att definiera utåtagerande beteende och 
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åsikterna kring vad ett utåtagerande beteende är skiljer sig inte så mycket kuratorerna 

emellan. 

Med utgångspunkt från alla våra intervjupersoner kan ett utåtagerande beteende kännetecknas 

av att någon är aggressiv, stökig, bråkig, kommenterar och har svårt att ta emot 

tillrättavisningar.  

Det kan ju vara att de går omkring, de sitter inte ner och pratar rätt ut, skriker 
och hittar på. Där är ju bus, kommentarer, allmänt oroliga, stökiga, svårt att 

rätta in sig så att säga. Svårt att ta tillsägelser, svårt att hänga med och 

koncentrera sig. Anna 

Utåtagerande är då kanske mer aggressivitet som kommer ut, raseriutbrott, 

sexuella utspel. Till viss del är man manipulerande kanske och intrigerande. 

Det är sådana uttryck de kan ta sig. Diana 

Denna liknelse är inte helt olik vår egen definition av utåtagerande beteende utifrån tidigare 

forskning. Utåtagerande barn och ungdomar är dem som uppmärksammas i skolan på grund 

av deras beteende gentemot andra där deras sätt att handla riktas mot både lärare och elever på 

skolan. En av kuratorerna nämner även att utåtagerande beteende riktar sig mot personer 

utanför skolan på fritiden.  

Ytterligare något som ofta kännetecknar ett utåtagerande beteende enligt tre stycken av de vi 

intervjuat är normbrytande beteende. I detta fall innebär normbrytande beteende att dricka 

alkohol, ta narkotika eller utföra någon typ av kriminell handling. Kriminella handlingar är, 

utöver att dricka och ta droger som minderårig, att hoppa på bilar, klottra, snatta och hamna i 

slagsmål, både i skolan och på fritiden.  

Utåtagerande för mig är när man dricker mycket, röker cannabis […] hamnar 
i slagsmål, bråk, konflikter. Mycket konflikter i hemmen med familjen, 

mycket konflikter med kompisar[…] Droger tar ungdomarna lättvindigt på 

idag, droger kostar inte mer än alkohol men det är betydligt lättare att dölja 

det hemma så då har många ungdomar kommit på att när man ska gå på fest 
så är det lättare att röka hasch än att dricka alkohol och när dem kommer 

hem så märker inte föräldrarna det. Erica 

Fokusen bland dessa barn och ungdomar ligger på handling snarare än tanken, där de handlar 

först och tänker sedan. Barnen reflekterar kanske inte över sitt beteende så mycket under 

själva händelsen men vissa gör detta i efterhand. Gabriella tar ett exempel där en person 

kände så pass stort självförakt mot sig själv att han ansåg att det vore bättre om han tog livet 

av sig. 

[…] han mår så dåligt av de dumma sakerna han gör så han tänker att det är 

bättre att jag dör för att inte allvarligt skada mig själv eller någon annan förr 
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eller senare för han tycker att han inte är till nytta för någon utan snarare till 

skada så då vore det bättre att han inte fanns. Gabriella 

7.1.2 Inåtvänt beteende 

Att definiera inåtvänt beteende är svårare och inte lika självklart att göra om vi jämför med 

det utåtagerande beteendet hos barn och ungdomar. Denna slutsats kan vi dra om vi ser till 

våra genomförda intervjuer. Åsikter och tankar kring vad som är ett inåtvänt beteende skiljer 

sig från en kurator till en annan och därför är det svårt att se ett enhetligt mönster. Istället har 

det varit en större variation och det mönster vi kunnat utläsa är att synen på det inåtvända 

beteendet till viss del har varit åldersrelaterad.  

Med åldersrelaterat menar vi att de kuratorer som har kortare erfarenhet av kuratorsarbete är 

väldigt eniga i hur de definierar inåtvänt beteende.  Fem kuratorer, varav fyra av dessa är de 

med minst erfarenhet av kuratorsarbete, menar att inåtvänt beteende således är att vända 

bekymmer mot den egna personen och skada sig själv. Under våra intervjuer med dessa fem 

kuratorer har de angett självskadebeteende som ett inåtvänt beteende, exempelvis att skära 

sig, ätstörningar i form av anorexia och bulimi, dra ut sitt eget hår eller på något annat sätt 

skada sig själv på grund av den situation de befinner sig i.  

Istället för att rikta känslorna utåt och hantera det så vänder man det inåt och 

så blir det något självdestruktivt i det och då tänker jag att det kan vara 
någon form av ätstörning eller ångest, oro eller depression. Belinda 

Inåtvänt är tvärtom, en kraftfull stängning inåt av känslorna […] 
självskadebeteende, ätstörningar och depressioner. Hannah 

De med längre erfarenhet av kuratorsarbete definierar således barn och ungdomar med 

inåtvänt beteende som dem tysta, osynliga och dem som går in i sig själva. Dessa barn glöms 

lätt bort på grund av deras ofta välanpassade sätt att vara och de är därför svårare att upptäcka. 

Gabriella sticker dock ut eftersom hon trots lång erfarenhet av kuratorsarbete även definierar 

självskadebeteende som ett inåtvänt beteende.  

När du säger inåtvänt beteende så tänker jag ju på den tysta, som inte gör så 
mycket väsen av sig som jag ser. Utåt håller de ett leende och en fasad. Frida 

Mår man riktigt dåligt kan man agera in hur mycket som helst och sluta sig 

helt men det är en överlevnadsstrategi. De inåtvända blir handlingsförlamade 
och fokuserar helt på hur det känns och känslor. Gabriella 

Fem av våra intervjupersoner beskriver att ångest, oro, depression och nedstämdhet är vanliga 

tecken på inåtvänt beteende hos barn och ungdomar.  

Skolan idag har mycket högre krav för man ska kunna komma in på 
gymnasiet vilket gör att dem har en inre stress vilket gör att den blir så stor 
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för många att dem inte riktigt kan hantera den och det kan ofta leda till 

nedstämdhet och kan gå över till depression och där har vi 

självskadebeteende. Erica 

Skillnaden är att självskadebeteendet är en mer vanlig beskrivning av kuratorer med mindre 

erfarenhet medan de tre äldsta kuratorerna istället trycker på det tysta och osynliga beteendet. 

Dock avviker en intervjuperson med lång erfarenhet från denna syn vilket gör det svårt att se 

detta mönster som absolut. Istället skulle det kunna bero på den sociala miljö som finns på 

skolan.   

Vid varje möte sker en typifiering av den andre i den sociala interaktionen, där du till exempel 

ser någon som man eller kvinna, amerikan eller försäljare och så vidare, vilket i sin tur 

påverkar interaktionen (Berger & Luckmann 1998:44). Utifrån Berger och Luckmanns 

resonemang kan kuratorernas definitioner av utåtagerande och inåtvänt beteende ses som ett 

sätt att typifiera och kategorisera barn. Typifiering och kategorisering fyller en funktion 

eftersom det är människans sätt att organisera världen men det kan även leda till en 

anonymitet i mötet mellan två individer. Att definiera barn som antingen utåtagerande eller 

inåtvänt kan alltså anonymisera interaktionen och försvåra möjligheten att se individen i sin 

helhet.  

Externalisering är, som tidigare nämnts, när olika samhällen och grupper skapar 

konstruktioner för att göra världen mer begriplig. Utifrån socialkonstruktivistisk teori kan 

definitioner av utåtagerande och inåtvänt beteende ses som professionellas sätt att göra dessa 

barns beteenden mer begripliga. Att de intervjuade kuratorernas definitioner om det inåtvända 

beteendet är olikartade kan ses som att de är konstruerade i olika kontexter. Vi har sett ett 

mönster där definitionerna av inåtvänt beteende till viss del beror på de intervjuade 

kuratorernas ålder och yrkeserfarenhet. En möjlighet till denna variation kan vara att 

definitionerna av inåtvänt beteende förändrats över tid men också på att vissa beteenden är 

mer vanliga på vissa skolor. Därigenom definierar du det inåtvända beteendet utifrån den 

kunskap du har rakt framför dig.  

7.2 Barn i gråzonen 

Tre av våra intervjupersoner beskriver ett mer avvikande beteende i relation till utåtagerande 

och inåtvänt beteende. Det de tre beskriver är barn som är mittemellan och inte kan 

kategoriseras som ett barn med antingen ett utåtagerande eller ett inåtvänt beteende, snarare 

uppvisar de båda typer av beteendena. En av kuratorerna som intervjuats menar dock att dessa 

barn inte finns, antingen har du ett utåtagerande eller ett inåtvänt beteende.  
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Nej, sådär generellt så nej utan antingen är man det ena eller det andra […] 

jag tror att dem flesta som har ett utåtagerande beteende bara har det så att 

säga. Cecilia 

Dessa barn och ungdomar som både har ett utåtagerande och ett inåtvänt beteende har ingen 

egentlig definition i sig. Vi har därför valt att kalla dessa barn ”gråskalebarnen” eller barn 

som är i gråzonen som en av våra intervjupersoner beskrev dem som, där de kan rikta sitt 

beteende både mot andra och samtidigt mot sig själv. 

Sen finns det en gråskala också, dem som är lite mittemellan som är både 
inåt och utåt. Jag har haft någon flicka som har haft både jättedestruktivt 

självskadebeteende, både med ätstörningar och självskadebeteende men som 

ändå är en väldigt utåtagerande person på andra sätt, väldigt social och är 
ute. Utsätter sig för risker utåt också, kunde få frispel på vissa lärare. Diana 

Barn i gråzonen har, som tidigare nämnts, både ett utåtagerande och inåtvänt beteende. En av 

intervjupersonerna beskrev självskadebeteende som ett tecken på att barnen både hade ett 

utåtagerande och inåtvänt beteende eftersom barnet då agerar ut sina känslor samtidigt som de 

vänder dem mot sig själva.  

Det är nog ofta både och, ett exempel kan vara självskadebeteende. Att man 

stänger in de mesta känslor och inte pratar med någon och inte öppnar sig 

och mår dåligt. Sitter helt tyst på lektionerna och inte gör några läxor och 

inte pratar med sina föräldrar men ändå kanske skär sig. Då är det ju ändå ett 
utåtagerande beteende fast riktat mot dig själv. Gabriella 

Socialkonstruktivister menar att det finns flera olika kunskaper, vissa kunskaper fungerar bara 

på specifika platser och i vissa situationer. Att några kuratorer ser barn i gråzonen och andra 

inte, kan således ses som att kuratorerna har olika sanningar vad gäller barn med utåtagerande 

och inåtvänt beteende. Frågan är om ”gråskalebarnen” endast finns på de skolor där 

kuratorerna identifierat dem eller om de finns på övriga skolor men att dessa kuratorer inte har 

uppmärksammat dem. Eftersom socialkonstruktivister menar att verkligheten skapas av 

människor i samspel skulle det kunna ses som att barn i gråzonen förbises just på grund av 

olika kategoriseringar som görs. Ett mellanting, där barn har både utåtagerande och inåtvänt 

beteende, skulle också kunna betyda att ett mönster bryts och ett nytt måste skapas i samspel 

med andra. Det vi menar är att kunskap i sig leder till handling men finns inte kunskapen om 

barn i gråzonen kan detta skapa konsekvenser för dessa barns möjligheter att utvecklas. I 

enlighet med våra resultat finns dessa barn med båda beteenden, men vet människor inte om 

det kan det således inget göras och därigenom kan dessa barn påverkas mer negativt. Även 

om barn med utåtagerande beteende syns behöver det inte betyda att det inåtvända beteendet, 
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där de skadar sig själva, kommer upp till ytan. Det handlar mer om du som kurator eller som 

person i barnets närvaro klarar att fånga upp dem. 

7.3 Könsskillnader och hur det tar sig i uttryck 

Intresset under våra intervjuer har bland annat varit att få kunskap om vilka könsskillnader de 

intervjuade kuratorerna ser mellan pojkar och flickor i sitt arbete. Intresset har legat både 

kring rent allmänna könskillnader men också specifika könskillnader mellan barn med 

utåtagerande och inåtvänt beteende. Av de åtta kuratorerna som intervjuats uppger sex av dem 

att de träffar fler flickor än pojkar i sitt arbete. En av orsakerna som uppgetts till detta är att 

flickor har lättare för att uttrycka sig språkligt. Tre av intervjupersonerna anser att flickor har 

lättare att uttrycka sig verbalt, likaså lättare att prata om sina problem. Vilket inte, på det stora 

hela, är så ovanligt då flickor vanligtvis är snabbare i sin språkutveckling (Evenshaug & 

Hallen 2001:108). 

[…] om man ska generalisera så är killar kanske lite omognare och har 

svårare att prata om känslor […] Diana 

Fler flickor söker självmant kuratorns hjälp medan pojkar oftare kommer genom att lärare 

signalerar att det finns något problem.  

Jag tror att flickorna kommer mer spontant av sig själva för att man vill 

prata. Med killarna kan det ibland vara att lärarna säger ”Du, du måste in till 

kuratorn, du har skolkat eller varit stökig och okoncentrerad.” Det är kanske 

lite mer så att killarna pushas in. Frida 

Fem av de åtta intervjupersonerna har i linje med rådande forskning uppgett att pojkar oftare 

är utåtagerande medan flickor oftare är inåtvända (Hilte 2005:39). De tre resterande 

kuratorerna har uppgett att de inte upplever att det finns några direkta könsskillnader vad 

gäller vilka barn som är utåtagerande och vilka som är inåtvända.  

I intervjuerna beskriver kuratorerna vilka könskillnader de ser mellan flickor och pojkar. Det 

kan således vara så att flickor är mer benägna att prata om känslor därför går fler till kuratorn. 

Samtidigt, sett utifrån socialkonstruktivistisk teori, är kuratorerna även delaktiga i den sociala 

process som skapar dessa könsskillnader. Genom att tillskriva pojkar och flickor vissa 

egenskaper konstrueras och upprätthålls skillnader. Internaliseringen av kön sker över tid och 

ser olika ut i olika kulturer vilket innebär att könsskillnader är föränderliga. I enlighet med 

tidigare forskning ska pojkar inte vara intresserade av det vi i samhället ser som feminint 

(Eresund & Wrangsjö 2008:33). Det är okej för en flicka att visa känslor och prata om hur de 
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mår medan det för pojkar inte är accepterat i samma utsträckning, förväntningarna på att de 

ska vara mer stökiga och bråkiga tar över.  

En av intervjupersonerna menar att det kan finnas ett stort mörkertal bland inåtvända barn 

vilket gör det svårt att uppskatta exakt vilken könsfördelning denna grupp har. Vad gäller 

utåtagerande barn har fem intervjupersoner uppgett att de ser skillnad i hur pojkarna och 

flickorna uttrycker sitt utåtagerande beteende. Tre av de åtta intervjuade kuratorerna upplever 

att pojkarna överlag är mer fysiska och oftare inblandade i slagsmål. Detta kan ha sin grund i 

samhällets syn på hur barn ska vara sett utifrån könstillhörighet, samtidigt som denna 

påverkan kan leda till mer förvirring hos pojkar. De ska å ena sidan bete sig på ett sätt 

samtidigt som det bör accepteras att vara annorlunda, men i slutändan finns ändå en oro för att 

pojkar blir allt för annorlunda och avviker för mycket från det vi kallar manligt sätt att vara 

(Eresund & Wrangsjö 2008:33). Dubbla budskap ges kring hur en pojke ska vara. Krav och 

press är högre på att inte vara en avvikare och det är viktigt att vara tillräckligt tuff (Ibid).   

[…] vissa av tjejerna som har det här utåtagerandet gör det ofta väldigt 
destruktivt mot sig själva. Det kan vara det här med att man dricker mycket 

alkohol och att man lever promiskuöst. Det är utåtagerande men det blir 

destruktivt mot sig själv medan killarna oftare är med i slagsmål, hoppar på 

bilar och man klottrar som kanske är mer förstörande för andra. Erica 

Tre av de intervjuade kuratorerna upplever flickor som mer destruktiva än pojkar. Ett exempel 

på ett destruktivt beteende är att utsätta sig för sexuella risker eller på något sätt skada sig 

själv genom att skära sig eller svälta sig. Endast fyra av kuratorerna upplever könskillnader i 

hur de inåtvända barnen uttrycker sitt inåtvända beteende. Dessa skillnader är att det är 

vanligare att flickor har självskadebeteende och ätstörningar. Två av intervjupersonerna anser 

att de inåtvända flickorna oftare signalerar deras dåliga mående genom att anförtro sig till 

någon i sin närhet eller genom exempelvis skriva om döden i skolarbeten eller på facebook. 

De andra inåtvända beteendena som tysthet, att de är ledsna eller har en depression ser ut på 

samma sätt oavsett kön. Tre av intervjupersonerna menar dock att det kan vara svårare att 

upptäcka pojkar med ett inåtvänt beteende. 

Den enda skillnaden som jag upplever med de inåtvända barnen är att flickorna oftast 

har någon att prata med och anförtro sig till. Då tänker jag alltså utanför skolmiljön, 
medan pojkarna sällan skulle erkänna att de mår dåligt. Det är mycket hysch, hysch i 

det att vara macho. Frida 

För att skapa trygghet i samhället internaliseras den subjektiva verkligen som då uppfattas 

som sanningar (Berger & Luckmann 1998:172).  Kategorisering av barn och ungdomar 

utifrån kön sker kanske till största del på en omedveten nivå. Människan kategoriserar för att 
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förenkla världen och snabbare kunna fatta beslut. I detta fall handlar det om att utåtagerande 

beteende oftare ses som ett manligt sätt att visa att barnet ifråga mår dåligt medan det 

inåtvända beteendet kan ses som en kvinnlig strategi. Effekten av denna kategorisering kan bli 

att könskillnaderna vidmakthålls. Socialisationen upphör aldrig utan är ständigt pågående, kön 

kan ses som en subjektiv sanning som internaliseras för att skapa trygghet. De könskillnader 

som de intervjuade kuratorerna beskriver kan ses som ett uttryck för den internalisering av 

kön som pågår.  

När det gäller de utåtagerande barnen har vi kunnat se en del skillnader i hur de intervjuade 

kuratorerna beskrivit pojkar och flickors sätt att uttrycka detta beteende. Som tidigare nämnts 

är det vanligare att pojkar är fysiska och att de är mer benägna att förstöra materiella ting. 

Flickor kan självklart också vara fysiska och förstöra saker men vanligare är det att de är mer 

verbala i sitt utåtagerande. En stor skillnad för flickorna är att de kan använda sin sexualitet i 

sitt utåtagerande, de kan beskrivas som slampiga på grund av klädsel och antalet sexuella 

partners de har samt använda sig av ett sexuellt utmanande språk. Tre av de åtta intervjuade 

kuratorerna beskriver sexuellt utåtagerande som ett problem för flickor medan ingen beskriver 

pojkarnas sexualitet som ett problem. Två av de intervjuade kuratorerna nämner att 

utåtagerande flickor kan använda sig av tuffare ordspråk som oftast förknippas med pojkar. 

[…] tjejer blir mer hjälplösa, de kan inte ta den här fysiska makten som en 
kille kan, att alla på skolan är rädda för mig, jag gör som jag vill. Det kan 

inte en utåtagerande tjej göra, och hon får på grund av könsroller, särskilt på 

den här skolan, får hon jättedåligt rykte och alla hatar henne medan den här 
tuffa killen kan folk till och med tycka att han är ju cool som gör sådant, men 

för tjejen blir det en väldigt negativ stämpel. Gabriella 

För flickor som är utåtagerande finns det en stor risk att drabbas av dåligt rykte och blir 

stigmatiserade. För utåtagerande pojkar finns inte samma risk, snarare verkar ryktet som 

skolans bråkstake klassificeras som något positivt.  

Flickor och pojkar som blir behandlade olika för samma beteende är ett tecken på det som 

konstruerats som manligt respektive kvinnligt i vår kultur. Flickor blir avvikande när de 

använder sig av ett språkbruk som är konstruerat som manligt. Flickor får dåligt rykte när de 

beter sig på samma sätt som pojkar medan pojkar, för samma beteende istället blir föremål för 

beundran av omgivningen. Konsekvenserna av detta kan vara olika hinder i barns utveckling 

att bli egna individer på grund av att samma beteende inte accepteras beroende på kön. Ett 

beteende som ses som negativt av omgivningen är således inte heller godtagbart, en skiljelinje 

dras automatiskt mellan pojkar och flickor på grund av att omgivningen kategoriserat dem 
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utifrån deras könstillhörighet. Ser vi kategoriseringen utifrån kön är det således inte okej att 

en flicka efterliknar, det omgivningen kallar, en pojkes beteende och använder deras 

språkbruk. Ställer vi kön mot varandra blir, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, är 

pojkars beteende mer accepterat medan flickor sticker ut och deras sätt att bete sig framställs 

som något negativt och oacceptabelt i omgivningens ögon.  

7.4 Kön – gemsamma nämnare  

Då vi intervjuat olika kuratorer och frågat om skillnader mellan kön är det också ofta det som 

kommit fram under intervjurenas gång, dock finns vissa gemensamma nämnare vad gäller kön 

som vi uppmärksammat under intervjuerna. 

Två av de kuratorer som intervjuats har åsikten att problematiken hos barn och ungdomar med 

utåtagerande eller inåtvänt beteende, inte handlar om kön överhuvudtaget. Grunden till 

barnens problem är densamma men individer i sig har egna sätt att hantera det på. För att ta ett 

exempel kan det vara att ett barn har det jobbigt hemma eller på något sätt blivit utsatt av 

någon typ av kränkning. Det behöver således inte bero på om du är pojke eller flicka. 

Samtidigt är det ändå så att individer har olika sätt och strategier i hur denna problematik 

hanteras vilket kan vara att vända problem inåt mot sig själv eller agera ut känslor mot andra 

på grund av svårigheter att hantera det barnet själv bär på.  

Jag tänker att olika typer av personligheter har kanske olika sätt att hantera 

det på […] jag har träffat både killar och tjejer med hög ångestproblematik 
men också tjejer som har varit utåtagerande och killar som har varit 

utåtagerande så jag tror, det känns som det är lite 50/50 faktiskt. Belinda 

I enlighet med tidigare forskning är det vanligt att inåtvända barn och ungdomar som mår 

dåligt på olika sätt kan dra sig undan från sociala relationer (Folkman 1998:87). Detta 

stämmer inte alltid utan det kan mycket väl vara en fasad som upprätthålls gentemot 

omvärlden där du utåt sett visar en bild av dig själv där allt är bra men att du ändå skadar dig 

själv eller mår oerhört dåligt på något sätt.  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan utåtagerande och inåtvända beteende ses 

som ett konstruerat sätt att visa att man som person på olika sätt mår dåligt och detta behöver 

inte nödvändigtvis vara relaterat till kön. Istället kan det ses som att vi har en bild av hur det 

ser ut, där pojkar är mer utåtagerande och flickor istället uppvisar ett mer inåtvänt beteende 

(Hilte 2005:39). Denna bild har skapats av oss människor i samhället och upprätthålls genom 

sociala processer där vi har ett visst sätt att se på saker och ting och därigenom behålls bilden 

av hur det ska se ut. Avvikare blir inte relevant här och heller inte kön. Utifrån denna bild som 
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skapats är det en enkel utgångspunkt att se händelser och relatera dem till kön, när det istället 

kan relateras till problemen i sig. Har vi en utgångspunkt i problematiken kan således bilden 

av vad som är manligt och kvinnligt förändras och konsekvenserna kan bli färre och istället 

gynna barns utveckling. 

7.5 De bortglömda barnen  

Under våra intervjuer har det framkommit skillnader i hur kuratorerna upplever att 

utåtagerande och inåtvända barn uppmärksammas i skolan. De mönster vi kunnat se är att fyra 

av intervjupersonerna upplever att de inåtvända barnen oftare glöms bort eftersom de inte 

kräver uppmärksamhet på samma sätt som barn med utåtagerande beteende. 

Intervjupersonerna betonar att de inåtvända barnen oftare klarar av skolarbetet trots att de mår 

dåligt vilket gör det svårare att upptäcka eventuella problem. När eleverna istället skapar ett 

problem i klassrummet är det således svårare att ignorera, det vi syftar på här är barn som 

agerar utåt och detta beteende både syns och hörs i omgivningen. Per automatik hamnar de 

välanpassade inåtvända barnen i skymundan då uppmärksamheten riktas mot de barn som 

skriker efter att bli sedda och hörda med hjälp av sitt beteende. 

Jag tror att det finns en risk att man missar de inåtvända killarna […] Man 

missar dem för det ingen som tycker synd om dem, alltså en flicka som 
verkar må dåligt och skriver uppsatser om döden, eller om de ser att hon skär 

sig eller att hon inte äter ordentligt och inte pratar med någon. Alla vuxna på 

skolan ser det här och tycker synd om henne och tycker att hon ska gå till 
kuratorn men den där bleke killen som sitter längs bak i klassrummet med 

lurar och bara spelar datorspel, han har de inte något problem med, han 

kanske till och med är ganska duktig i skolan, så han kommer inte ens till 

mig. Gabriella 

Tre av de åtta intervjuade kuratorerna har tagit upp de inåtvända pojkarna som en särskild 

grupp som är svårare att uppmärksamma. Intervjupersonerna menar att du är mer 

uppmärksam på de flickor som uppvisar inåtvänt beteende eftersom det är på det sättet som du 

förväntar dig att flickor ska visa att de mår dåligt. Pojkar som är tysta utgör i sig inte ett 

problem i skolan och förväntningarna på pojkar som mår dåligt är att de ska visa det på ett 

utåtagerande sätt som till exempel genom att bråka och slåss. Vad kan detta bero på? Vad är 

det som gör att dessa pojkar blir osynliga för de som arbetar på skolan? Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle vi kunna säga att det beror på att vi, som lever i 

dagens samhälle, tillsammans skapar en bild av hur det ska se ut och denna bild upprätthålls 

genom de sociala processer som sker. Vi konstruerar en verklighet där pojkar ska bete sig på 

ett visst sätt, de ska bråka och slåss och vara mer utåtagerande i sitt beteende när de mår 
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dåligt. Det är inte lika tillåtet för en pojke att ha ett mer inåtvänt beteende utan är de lugna och 

tysta så förväntas det att de mår bra.  

En av intervjupersonerna menar också, som tidigare nämnts, att de inåtvända pojkarna till 

skillnad mot de inåtvända flickorna sällan har någon att anförtro sig sina problem eftersom de 

inte vill att någon ska veta om att de mår dåligt. En annan av våra intervjupersoner menar att 

det är större skam för pojkar att bete sig mer på ett ”flickaktigt” sätt än vad det är för flickorna 

att bete sig på ett mer ”pojkaktigt” sätt.  

Problemet med de osynliga barnen är att verkligheten är konstruerad efter de givna sanningar 

som vi har skapat, där det är inte lika accepterat för en kille att ha ett inåtvänt beteende utan 

det beteendet kopplas ihop med flickor och ses därför som avvikande. De bortglömda barnen 

kan på ett sätt ses som en könsskillnad med tanke på att det kretsar kring de pojkar som på 

grund av ett inåtvänt beteende blir mer osynliga i relation till flickorna. Här kan det 

poängteras att det blir motsatsen till vad vi ser som accepterat könsmässigt gällande 

utåtagerande barn och ungdomar där flickor inte tillåts agera utåt i samma utstäckning. Dock 

blir inte flickor osynliga utan istället både syns de och sticker ut i större utsträckning. Detta 

kan ses som en effekt av, som nämnts tidigare, konstruktionen av verkligheten men det kan 

också vara så att kunskap saknas även om medvetenheten att pojkar med ett inåtvänt beteende 

finns.  

7.6 Orsaker 

För att få en bakgrund till varför utåtagerande och inåtvända beteenden uppstår hos barn bad 

vi intervjupersonerna berätta vilka orsaker det, i enlighet med deras erfarenheter, finns till 

dessa beteenden. Något som alla intervjupersoner uppgett är att det ofta har att göra med hur 

barnens hemsituation ser ut. Exempel på tuffa hemförhållanden kan vara; separation inom 

familjen, förlust av förälder, missbruk eller våld i hemmet, sexuella övergrepp, frånvarande 

föräldrar och relationsproblem med föräldrar.  

Det är tufft för många här. Vi har rätt många föräldrar som är psykiskt sjuka 
och har egna missbruk och det lever ju barnen med. Vi vet om det, vi gör 

vad vi kan under skoltid och vi anmäler när vi får kännedom om det, men vi 

vet att de har det tufft flera av dem. Hannah 

Sett till ett utvecklingsekologiskt perspektiv så är det viktigt att relationer i barns närmiljö 

direkt och indirekt fungerar för att barnet ifråga ska kunna utvecklas i enlighet med det vi 

kallar normalt. Om inte samspel och interaktioner som omger barnet fungerar kommer detta 

enligt Bronfenbrenner påverka barnet negativt (Bronfenbrenner 1979:27). Flertalet av våra 
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intervjupersoner har poängterat hur viktigt det är med stöd från omgivningen för att kunna 

skapa trygghet och därigenom kunna tillåtas att forma dig själv och bli den individ du vill. 

Mikronivån är den nivån där barnet utvecklas i direkta relationer till andra människor. Utifrån 

resultaten vi fått av våra intervjuer skulle detta vara relationer till barnens föräldrar, 

skolpersonal eller kompisar som påverkar ett barns möjligheter att utvecklas på ett bra sätt 

eller inte. Här kan vi se orsaker till tuffa hemförhållanden som intervjupersonerna nämnt kan 

bero på problem i relationen till föräldrarna.  

Tre av de intervjuade kuratorerna berättar om individuella orsaker som medfödda svårigheter 

så som ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser samt psykiska problem som förstadier 

till personlighetsstörning. Två av intervjupersonerna uppger att pressen på att lyckas med 

skolan och att du ska se ut och vara på ett visst sätt är något som också kan vara en orsak till 

dåligt mående. Pressen kan komma både från föräldrar och från barnet själv, men även från 

kompisar och från skolan.  

Den miljö barnen lever i kan också vara en orsak till utåtagerande och inåtvända beteenden 

enligt två av de intervjuade kuratorerna. I vissa områden är det tuffare omständigheter där 

exempelvis fattigdom är centralt. På exonivån ligger, som tidigare nämnts, bland annat 

föräldrars arbetsförhållanden. I vår undersökning har vi sett att barnens utveckling påverkas 

av vilket område de växer upp i, vilket till stor del beror på vilket arbete föräldrarna har. I 

vissa områden är det vanligare att föräldrar är arbetslösa och har dålig ekonomi och de 

skolkuratorer som är verksamma inom dessa områden har tryckt på att det är en tuff miljö för 

barnen att växa upp i. Inom andra områden är det vanligt att föräldrarna är höginkomsttagare 

har kuratorerna istället tryckt på att föräldrarna ofta är mycket frånvarande. Den här pressen 

på att lyckas som vissa barn känner har vi sett i de områden där föräldrar överlag har det bra 

ställt vilket skulle innebära att även detta skulle kunna förklaras på exonivån.   

Tre av de intervjuade kuratorerna uppger att vissa flickor med invandrarbakgrund mår dåligt 

på grund av att de är väldigt hårt hållna sina föräldrar. Detta innebär exempelvis att de har 

begränsad frihet vad gäller att röra sig utanför hemmet efter skoltid för att träffa kompisar. 

För de barn vars föräldrar har svårt att anpassa sig till det svenska samhället kan det leda till 

en konflikt för barnen som måste anpassa sig efter två kulturer där resultatet kan bli att de mår 

dåligt. En av intervjupersonerna arbetade på en skola där hot om att bli bortgift är en 

verklighet för flera barn och kan vara en orsak till att de mår dåligt. Hot om bortgifte gäller 

både flickor och pojkar men pojkarna anses ha större möjlighet att påverka och förhandla om 
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sin situation vilket innebär att det är ett större problem för flickor. En grupp som är relevant, 

men också lätt att glömma bort, är de homosexuella pojkarna som blir bortgifta med flickor. 

De måste dölja sin sexuella läggning och har lika svårt att påverka sin situation som de flickor 

som ingår ett äktenskap grundat på tvång. 

På makronivån ligger normer, värderingar och politik vilket skulle kunna innebära att de 

problem som vissa kuratorer har nämnt för barn med invandrarbakgrund, uppstår på 

makronivån. På grund av exempelvis krig tvingas människor fly till Sverige och börja anpassa 

sig efter nya normer och värderingar. Den begränsade frihet som kuratorerna beskriver är 

enlighet med våra svenska normer och värderingar, vilket i sin tur kan leda till kulturkrockar 

där det som är accepterat i en viss kultur inte är det i en annan. Det som är normalt för andra 

är inte det för oss och tvärtom. Anpassning till nya normer och värderingar är enkelt och säga 

men svårare att genomföra, framförallt om det skiljer sig på flertalet plan. Det påverkar 

således de barn och ungdomar med en invandrarbakgrund och som både sett och upplevt ett 

annat sätt att leva. 

En av de intervjuade kuratorerna menar att anledningarna till att barn antingen blir 

utåtagerande eller inåtvända kan bero på hur de är vana vid att lösa konflikter inom familjen, 

om barnen lärt sig att hålla känslor inom sig eller agera ut dem. 

Jag tror det är väldigt individuellt hur man hanterar sin omgivning och det 

beror naturligtvis på vad man har med sig i bagaget hemifrån. Kommer du 

från en familj där man löser konflikter genom bråk och slagsmål utan att 
prata om det, blir du utåtagerande generellt sett. Cecilia 

I enlighet med mesonivån påverkas barnet av hur kommunikationen ser ut mellan till exempel 

föräldrar och skolan. Det är en nivå som inte är i direkt kontakt med barnet men som påverkar 

dennes utveckling. På denna nivå kan barnet således påverkas av den informationen som 

skolan ger föräldrarna. Sett till socialkonstruktivism konstrueras utåtagerande respektive 

inåtvänt beteende i sociala samspel, detta samspel kan ske om vi ser till båda teoretiska 

perspektiv, på olika nivåer och mellan olika människor i barnets närvaro. Barnet har olika 

personer i dennes närvaro där allt inte ser likadant ut, alltså det som sker inom familjen 

behöver inte alls överensstämma med hur det ser ut i skolan vilket kan göra det svårt för ett 

barn.  Hur ska de bete sig och handla i olika situationer och skilja på vad som är rätt och fel? 

Hur interaktionen ser ut mellan förälder och barn är viktig men det blir således relationer 

mellan lärare och elev samt mellan skolan och föräldrar. Alla dessa delar bildar ett barns 

verklighet och det kan vara så att föräldrar inte delar skolans syn på saker och ting samt 
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tvärtom vilket kan påverka barns sätt att bete sig i olika miljöer. Det som sker i hemmet 

lägger oftast grunden för ett barns beteende (Folkman 1998:15).  Det blir således viktigt att 

denna grund är konstruerad i enlighet med verkligheten för att få ett synsätt som fungerar på 

alla nivåer som omger barnet, detta för att inte leda till konsekvenser där de agerar utåt eller 

inåt. 

7.7 Framtida risker 

Att ha ett beteende som antingen är utåtagerande eller inåtvänt när du är i tonåren kan ge 

ödesdigra konsekvenser för dessa barn och ungdomar senare i livet. Det är inte helt självklart 

att dessa barn växer ifrån sitt beteende och inte heller att de bearbetar sina problem i tid, det 

kan komma upp till ytan när det har gått alldeles för långt eller när det är försent. 

På frågan om vilka framtida risker kuratorerna kan se med utåtagerande beteende nämns 

kriminalitet, missbruk och döden flertalet gånger. Med död menas i detta fall att på grund av 

det normbrytande beteende som du kan ha, kan detta också leda till en för tidig död.  Synen på 

framtida risker vad gäller de barn och ungdomar med utåtagerande beteende är väldigt 

enhetlig. Många intervjupersoner trycker på att sätta in tidiga insatser för dessa barn med 

utåtagerande beteende. Detta för att undvika negativa konsekvenser som kan komma senare i 

livet.  

Jag kan se att man hittar sätt att få utlopp för det man är arg eller ledsen för. 

Man hittar sätt att självmedicinera sig själv. Steget innan detta är att inte 
lyckas i skolan […] det finns en risk att skolan inte går så bra och skolan är 

enskilt största faktorn som förutsäger en massa andra händelser i livet. Det är 

den största faktorn för andra normbrytande beteenden och alkohol eller 

droger. Hannah 

För de utåtagerande, där är ju riskerna att de kommer utveckla mer grov 

kriminalitet, hamna inom kriminalvården och kanske börja med tungt 
missbruk och att de kommer blir skadade och dö i förtid. Gabriella 

Effekterna av att kategorisera barn och ungdomar efter kön, att förvänta sig ett visst beteende 

hos pojkar och ett visst beteende hos flickor kan i sig leda till konsekvenser där skuld och 

skam inte är helt ovanliga känslor. För att gå ett steg längre kan konsekvenserna för ett 

utåtagerande beteende bli ödesdigra. Det blir som en ond cirkel vilken kan vara svår att bryta. 

Samtidigt kan det vara lättare för omgivningen att bryta detta beteende på grund av att det är 

synligt (Folkman 1998:87).  

Vad gäller det inåtvända beteendet bör också här sättas in tidiga insatser enligt samtliga 

intervjupersoner. Däremot skiljer sig synen på de framtida riskerna, i fyra av våra intervjuer 
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ses psykiska problem så som depression, suicidrisk och isolation som risker. Antingen 

kommer man som person i kontakt med psykiatrin eller så går det så långt att dessa personer 

tar avstånd från sociala relationer eller tar livet av sig. Samtidigt är denna syn inte enhetlig 

utan beteende som bekräftelsesökande och destruktiva förhållanden tas också upp av en 

intervjuperson. Att söka bekräftelse innebär i detta fall att få uppmärksamhet från andra och få 

uttalat att du är bättre än du själv tror, detta på grund av ens negativa självbild. Destruktiva 

förhållanden är lite mer motsatsen där du upprätthåller denna negativa bild genom att konstant 

låta dig behandlas så som du själv tror att du förtjänar eftersom att du innerst inne inte ser dig 

själv som en bra person. 

Man kan se tendenser eller ett destruktivt beteende, att man drar sig till 

personer som också har det på något sätt, att det blir alkohol och droger eller 
ett väldigt sexuellt utåtagerande eller att man söker bekräftelse från någon. 

Man har sex med olika personer, inte för att man njuter av det utan för att 

man behöver det för att känna att man är värd något. Belinda 

Barn med utåtagerande respektive inåtvänt beteende kan, enligt våra intervjupersoner, komma 

att få olika problem senare i livet. Utifrån socialkonstruktivismen kan det bero på att 

beteendena internaliseras och befästs och därför hamnar barnen i en nedåtgående spiral. 

Denna spiral kan således vara svår att bryta då omgivningen uppmuntrar, med sitt sätt att 

skapa en verklighet i hur man ska vara som person, ett beteende som inte alltid stämmer 

överens med ditt eget. Är du inte som omgivningen vill att du ska vara kan du bli sedd som en 

avvikare, du är inte som alla andra vilket betyder att något är fel. Konsekvenser kan bli att 

detta avvikande beteende upprätthålls på grund av att det rätta beteendet redan är fastställt och 

viker du av från normen kan det vara svårt att hitta rätt på egen hand.  

Ser vi på det utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet kan det ses som om barnets 

utveckling har frångått det normala på grund av att det har uppstått problem i någon av de 

olika nivåerna. Det kan handla om mikronivån, den närmiljö som finns runt barnet där de inte 

uppmärksammats ordentligt och kanske inte fått lov att utvecklas eller uttrycka känslor; 

positiva som negativa. Det kan således leda till att locket läggs på och påverka ett barns 

beteende senare i livet, där vrede eller dylikt måste komma ut på något sätt och därigenom 

kan du ta ut det på andra eller rikta det mot dig själv. Finns således ingen kommunikation 

mellan föräldrar och skolan, sett till mesonivån, är kanske föräldrar inte medvetna om deras 

barns beteende i skolan eller tvärtom. Detta kan leda till att åtgärder görs till ingen nytta eller 

att inga åtgärder görs alls. Ett utåtagerande eller inåtvänt beteende kan således bara fortsätta 
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då inte alla är med på banan och kan liknas med att beteendet accepteras och den onda cirkeln 

fortsätter då ingen i omgivningen bryter den. 

Det är inte bara barns närmiljö och relationerna däremellan som lägger grunden för hur 

framtiden kommer se ut för barn som agerar utåt eller inåt. Föräldrarna, som har stor del i 

barnens liv, har också relationer med andra som indirekt påverkar barnen. Fungerar inte saker 

och ting i föräldrars omgivning kan detta påverka barnens utveckling i den bemärkelsen att 

deras mående berör i stor utsträckning deras barn och samspelet däremellan. Om föräldrar inte 

mår bra finns risken för att barnen heller inte mår bra och kanske kan detta dåliga mående 

leda till konsekvenser för barnets utveckling i form av att det inte finns något samspel mellan 

familjemedlemmarna. Kommunikation eller uppmärksamhet saknas och detta kan leda till att 

barn söker det på annat håll genom sitt beteende i andra miljöer, i detta fall skolan. 

7.8 Förförståelse av könsskillnader 

Eftersom vi sett att de kuratorer vi intervjuat har en viss förförståelse om att det finns vissa 

könsskillnader mellan pojkar och flickor har det lett till att vi intresserat oss av att veta hur 

kuratorerna upplever att den förförståelsen påverkar dem i deras arbete. Förförståelsen 

handlar i detta fall om att det är vanligare att pojkar är utåtagerande och flickor mer inåtvända 

men även om specifika könsskillnader som intervjupersonerna uppgett i intervjuerna. Fyra av 

åtta intervjupersoner upplever inte förförståelsen som ett problem utan menar att de möter 

varje individ på ett öppet sätt oavsett kön. Resterande av de intervjuade kuratorerna upplever 

förförståelsen med att flickor och pojkar är olika i vissa fall kan vara ett problem. Exempel på 

sådana problem kan således vara att det inte är lika lätt att uppmärksamma barn som beter sig 

på ett sätt som inte är typiskt för deras kön. Som tidigare nämnts kan de inåtvända pojkarna 

vara svårare att upptäcka.  

Det finns något som heter den självuppfyllande profetian: Jag blir den du 
säger att jag är. Anna 

Anna beskrev synen som finns på pojkar och flickor som en ”självuppfyllande profetia”, om 

du förväntar dig att pojkar och flickor ska bete sig på ett visst sätt så gör de också det. Som 

nämnts tidigare i uppsatsen anser Wrangsjö (1998:38) att en självuppfyllande profetia innebär 

att vi människor har en förmåga att anpassa oss efter hur andra ser på oss. En annan av 

kuratorerna menar att samhället lär barn att flickor och pojkar ska visa hur de mår dåligt på 

olika sätt, vilket blir problematiskt för de barn som går utanför dessa ramar.  
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Hur vi lär barn och ungdomar att det är okej att visa sina problem är ett stort 

problem tycker jag. Alltså det finns en anledning till att anorexia och 

självskadebeteende smittar för då blir det sättet att visa att jag mår dålig […] 
Vi lär dem att så här visar tjejer att de mår dåligt och så här visar killar att de 

mår dåligt. Belinda 

Som barn lär vi oss tidigt innebörden av att vara pojke eller flicka, redan på sjukhuset 

stämplas vi och förväntningar startar, vi blir helt enkelt kategoriserade som pojke eller flicka 

och ska bete oss eller göra på ett visst sätt för att uppfylla de krav som skapats (Eresund & 

Wrangsjö 2008:28). Att definiera könskillnader får en själuppfyllande kraft. Beteendet fortgår 

genom hela våra liv och som kuratorn nämner ovan visas ungdomarna hur deras beteende ska 

ta sig i uttryck och detta kan bero på att vi, utifrån andra, lärt oss vad en pojke eller flicka ska 

göra och därför blir det problem för oss om detta inte blir som vi tänkt oss. Om en pojke 

exempelvis utövar mer feminina aktiviteter kan föräldrar känna större oro för pojken. 

Anledningen behöver nödvändigtvis inte vara att de inte accepterar sin son som denne är utan 

snarare att det kan få konsekvenser för barnet i framtiden. Är inte sonen som andra pojkar och 

istället har ett beteende som flickor utåt sätt ska ha kan således pojkarna ses som avvikare av 

sin omgivning (Hilte 2005:39). Kanske är det enklare att bara vara den som samhället 

förväntar oss att vi ska vara, samtidigt godtar vi då att det måste se ut på ett visst sätt vilket 

inte är den enda sanningen, vi ska kunna vara våra egna individer och själva sätta normerna 

för vad som är acceptabelt. 

8. Sammanfattning av analys 

De intervjuade kuratorerna kan ses som delaktiga i den sociala process där könskillnader 

uppstår och upprätthålls. Genom att kategorisera och definiera utåtagerande och inåtvänt 

beteende finns risken att barnet anonymiseras och förförståelsen om könskillnader kan göra 

att avvikande beteende antingen inte uppmärksammas eller stigmatiseras. Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att pojkar oftare är utåtagerande och flickor oftare är inåtvända 

vilket kan ses som ett uttryck för att barn internaliserat könsroller och visar att de mår dåligt 

utifrån det som är accepterat för deras kön. På grund av denna kategorisering utifrån kön 

skapar vi ett klimat där det inte är lika tillåtet att visa sina känslor på motsatt sätt än vad 

samhället fastställt som normalt. Det betyder således inte att pojkar måste vara utåtagerande 

och flickor måste vara inåtvända men det blir mer problematiskt för de barn som bryter 

normen.  
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Orsaker till att barn uppvisar ett utåtagerande eller inåtvänt beteende kan enligt ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv ses som att det har uppstått problem i någon av de sociala 

nivåerna som omger dessa barn. De olika nivåerna samspelar och är i ständig förändring och 

barn påverkas av relationer som direkt eller indirekt är kopplade till dem. Skulle det inte 

fungera på någon av de olika nivåerna kan barnets utveckling hämmas och riskerna för att 

utveckla ett avvikande beteende ökar. Det kan vara föräldrars brist att ge barnet det stöd de 

behöver, avsaknad av en god relation mellan skolan och föräldrar, dåliga arbetsförhållanden 

för föräldrar som indirekt påverkar barnet samt samhällets normer och värderingar kring 

diverse samhälleliga frågor som påverkar varje enskild individ. 

9. Avslutande diskussion 

Även om utåtagerande och inåtvänt beteende är välkända begrepp inom socialt arbete med 

ungdomar har vi funnit att det inte alltid är självklart hur kuratorer inom grundskolan 

definierar dessa beteenden. Den största skillnaden för kuratorernas definitioner har gällt det 

inåtvända beteendet som både kan ses som tysta inbundna barn men också som de barn som 

väljer att skada sig själva. Vi har sett att utåtagerande barn är mer synliga eftersom de kräver 

större uppmärksamhet, de syns och hörs både på skolan och på fritiden, därför finns det en 

större fokus på dessa barn bland kuratorerna inom skolan. Här menar vi att det finns en 

utmaning för socialt arbete med barn och ungdomar att se de barn som väljer att lida i tysthet. 

Bara för att vissa barn inte skapar problem för andra, exempelvis genom att störa 

undervisningen, betyder det inte nödvändigtvis att allting är som det ska. Vi kan se att 

könsrollerna i skolan fortfarande är tydliga och att det finns kvinnliga och manliga sätt för 

barn att signalera till omvärlden att de mår dåligt. Kunskapen om att inåtvända pojkar i stor 

utsträckning är osynliga för kuratorer är viktig. En förändring behöver ske eftersom dessa 

pojkar finns där ute men får inte den hjälp de behöver. Det måste vara accepterat för barn att 

visa sitt dåliga mående på olika sätt beroende vilken personlighet de har och inte utifrån kön.  

I vår undersökning har vi funnit att kuratorerna upplever skillnader mellan pojkar och flickor 

vad gäller utåtagerande och inåtvänt beteende, dock är det inte alla intervjupersoner som 

upplever några stora könskillnader. Det är svårt att generalisera resultaten kring 

könsskillnader, vi har tydligt sett att dessa finns samtidigt som vi också kan lyfta 

gemensamma nämnare och att vissa intervjupersoner poängterar att det inte finns några 

direkta skillnader alls. Detta är inte helt sant om vi ser till materialet eftersom det finns 

uttalade skillnader mellan pojkar och flickor även hos de kuratorer som uppgett könskillnader 
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som obetydliga. Detta kan således bero på att vi lever i ett samhälle där vi per automatik, 

medvetet eller omedvetet, delar upp och kategoriserar människor utifrån vilket kön de har. 

Problematiken för utåtagerande och inåtvänt beteende kan i grunden vara den samma men på 

grund av vilket kön barnen har uttrycks det olika. I takt med att samhället utvecklas kommer 

nya normer och nya sätt att se på saker och ting, kön är en faktor som finns med i detta och 

därigenom förändras således synen på det som pojkar och flickor ska och bör göra. 

Något som för oss varit nytt var när vi, redan under första intervjutillfället, stötte på det vi valt 

kalla barn i gråzonen, där ett barn både har ett utåtagerande och inåtvänt beteende. Detta gör 

att vi ställer oss tvivlande till om det möjligt att kategorisera barn utifrån ett utåtagerande eller 

inåtvänt beteende. Är det kanske så att barn egentligen har inslag av båda beteenden? 

Att orsaker till utåtagerande och inåtvända beteende kan vara tuffa hemförhållanden var 

kanske föga överraskande, däremot förvånade det oss att övriga orsaker skilde sig i så stor 

utsträckning mellan de olika skolorna. Slutsatsen vi drar från detta är att det kan finnas många 

bakomliggande orsaker till samma typer av beteenden och att dessa beteenden till stor del 

påverkas av den sociala kontext barnen befinner sig i.  

Framtida risker för barn med utåtagerande och inåtvända beteende anser vi vara en viktig 

fråga att lyfta.  Om beteenden som antingen är utåtagerande eller inåtvända inte 

uppmärksammas eller åtgärdas i tid kan detta leda till ödesdigra konsekvenser. För de 

utåtagerande barnen kan det handla om att bli kriminell eller missbruka och för de inåtvända 

handlar det snarare om depressioner och psykisk ohälsa som helhet.  Det är således enkelt att 

säga att det är viktigt att bryta detta beteende hos barn innan det blir en nedåtgående spiral där 

barnet internaliserar en negativ självbild. Det första och kanske största utmaningen med 

inåtvända barn är däremot att överhuvudtaget uppmärksamma dem, att inte förbise dem utan 

försöka hjälpa dem att förändra deras beteende. Att se pojkar och flickor som individer och 

vara öppna för att det finns olika sätt att visa att man mår dåligt.  

 

 

 



 

42 

Referenser 
 Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 Berger, P. L. & Luckmann, Thomas (1998). Kunskapssociologi: hur individen 

uppfattar och formar sin sociala verklighet. 2. uppl. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand. 

 Broberg, A., Almqvist K. & Tjus T.(2003). Klinisk barnpsykologi: utveckling på 

avvägar. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

 Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature 

and design. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press. 

 Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber. 

 Eresund, P.& Wrangsjö B. (2008). Att förstå, bemöta och behandla: BRÅKIGA BARN. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 Evenshaug, O. & Hallen, D. (2001). Barn- och ungdomspsykologi. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 Folkman, M-L.(1998). Utagerande och inåtvända barn: det pedagogiska samspelets 

möjligheter i förskolan. 1. uppl. Stockholm: Runa. 

 Hilte, M. (2005). Flickor och pojkar på institution: ett könsperspektiv på vården av 

ungdomar. Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset. 

 Lundberg, G. L.(2007). ”Sex – ett kunskapsområde?”. I Olof Franck, (red.): 

Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 Stainton-Rogers W. & Stainton-Rogers R. (2002). Genuspsykologi: Kön och sexualitet. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 Thomassen, M.(2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion i 

vetenskapsfilosofi. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 Wadström, O. (2004). Att förstå och påverka beteendeproblem. 3 uppl. Linköping: 

Psykologinsats.    

 Wrangsjö, B. (1998). ”Diagnosens psykologi”. I Björn Wrangsjö, (red.): Barn som 

märks: Utvecklingspsykologiska möjligheter och svårigheter. 1. uppl. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Artiklar 

 Crick, N.R. & Grotpeter J.K. (1995) “Relational aggression, gender, and social-

psychological adjustment” (Elektronisk) Child development, 66, 3, s. 710-722. 

 Henricsson, L. & Rydell A-M. (2004). “Elementary school children with behavior 

problems: Teacher-child relations and self-perception. A prospective study” 

(Elektronisk) Merrill Palmer Quarterly, 50, 2, s.111-138.  

 



 

43 

 Pardini, D-A., Barry, T-D., Barth, J-M., Lochman J-E. & Wells, K-C. (2006). “Self-

perceived Social Acceptance and Peer Social Standing in Children with Aggressive-

Disruptive Behaviors” (Elektronisk) Social Developmen, 15, 1, s. 46-64.  

Elektroniska källor 

 

 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Elektronisk). 

Tillgänglig på internet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ (2012-05-22) 

 Socialstyrelsen. (2006). Barn och unga i socialtjänsten: Utreda, planera och följa upp 

beslutade insatser. (Elektronisk). Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på internet: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9410/2006-101-

6_20061016.pdf (2012-05-22). 

 Socialstyrelsen. (2004). Flickor som skadar sig själva: en kartläggning av problemets 

omfattning och karaktär. (Elektronisk). Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på 

internet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-107-1 (2012-05-17). 

 

 Tamm, M.(2003). Barn och rädsla. [E-bok]. Lund: Studentlitteratur. Tillgänglig på 

internet: 

http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9144052804&lib=93 

(2012-04-26). 

 Vetenskapsrådet .(2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. (Elektronisk). Tillgänglig på internet: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. (2012-05-17).  

 Wrangsjö, B. & Salomonsson, W. M.(2007). Tonårstid: Utveckling, problem och 

psykoterapeutisk behandling.[E-bok]. Stockholm: Natur och Kultur. Tillgänglig på 

internet: 

http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9127129020&lib=93 

(2012-04-26). 

 
 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9410/2006-101-6_20061016.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9410/2006-101-6_20061016.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-107-1
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9144052804&lib=93
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9127129020&lib=93


 

44 

Bilaga 1 
Inledningsvis 

 Berätta om syftet med studien  

 Anonymitet och frivillighet 

 Diktafon 

Frågor 

 Bakgrund 

o Vem är du? 

o Ålder? 

o Yrkeserfarenhet? 

 

 Allmänt 

o Vem kommer oftast till dig? 

 Är det lika många pojkar som flickor? 

o Är det tabubelagt att prata med kuratorn (dig) på skolan? 

 

 Barn och ungdomar med utåtagerande och inåtvänt beteende  

o Hur definierar du inåtvänt respektive utåtagerande beteende? 

o Finns det några exempel du kan relatera till utifrån egna erfarenheter? 

 

 Orsaker 

o Utifrån egen erfarenhet, vad är orsakerna till ett utåtagerande respektive inåtvänt 

beteende? 

o Kan du se någon skillnad mellan Pojkar och flickor? 

 

 Skillnader 

o Finns det några skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller anledningen till 

att de söker sig till skolkuratorn? 

o Kan du se några skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller utåtagerande och 

inåtvänt beteende och hur detta tar sig i uttryck? 

o Ser du någon skillnad i hur pojkar och flickors utåtagerande och inåtvända 

beteende tar sig i uttryck? 

 

 Arbetssätt 

o Hur arbetar du med barnen/ungdomarna? 

o Finns det någon särskild metod eller speciella riktlinjer från skolan du utgår 

ifrån? 

o Finns det någon skillnad på ditt arbetssätt om det är en kille eller tjej som 

kommer till dig? 

o Hur ser ditt samarbete ut med övriga personalen? 
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 Utöver 

o Har förförståelsen någonsin varit ett hinder i arbetet?  

 Kan du ge några exempel 

o Vad kan du se för framtida risker för barn med utåtagerande respektive inåtvänt 

beteende? 

 

 Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
Hej! 

Eftersom vi ska intervjua dig så vill vi gärna informera dig lite om hur och vad det är vår 

undersökning går ut på. Först och främst så är ditt deltagande i undersökningen frivilligt och 

du har möjlighet att avbryta närhelst du vill. Du förblir även anonym under undersökningens 

gång. Ditt namn samt skolans namn kommer heller inte avslöjas i vår undersökning. 

Vårt syfte med vår studie är att vi vill tittat närmare på barn och ungdomar med inåtvänt och 

utåtagerande beteende i åldrarna 13-16. I intervjun är vi intresserade av att veta vad det är för 

problem barn och ungdomar i den här åldern har som gör att de behöver hjälp av en kurator. 

Vi vill också veta hur du som kurator arbetar med barn och ungdomar med inåtvänt och 

utåtagerande beteende.  

Det vi vill är att ta del av dina tankar och upplevelser kring detta tema. Vi ser framemot att få 

träffa dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Lasson & Zandra Stifanic 

Lunds socialhögskola, Campus Helsingborg 

 

 

 


