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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka, utifrån barnpsykiatrins perspektiv, hur skolan kan 

bemöta elever med oro och ångest som gynnar elevernas utveckling och lärande. 

Studien är en kvalitativ studie där vi intervjuat fyra psykologer, som är verksamma eller 

har varit verksamma inom barnpsykiatrin. Semistrukturerade intervjuer har använts som 

metod. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det finns möjlighet att kunna 

ställa följdfrågor, detta för att öka möjligheten att få kunskap om hur barn med ångest 

upptäcks, och vad skolan kan göra för att möta och bemöta dessa barn på allra bästa sätt. 
 

Intervjuresultaten påvisade att begreppet ångest är ett komplext begrepp. Det är viktigt 

att gå till grunden med vad problemet verkligen handlar om. Ångest är i grunden en 

rädsla men för att räknas som ångest ska problemet vara så stort att det hindrar dig från 

att leva och fungera i din vardag. Ångest kan visa sig på olika sätt.  Hos yngre barn som 

inte kan sätta ord på hur de känner är det vanligt att problemen yttrar sig som magont, 

huvudvärk och ledvärk. Ytterligare reaktioner kan vara koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter eller aggression. Hos äldre barn handlar det ofta om ångest i samband 

med krav. Det kan handla om krav på att nå målen i skolan, och också krav på att nå 

mycket bra resultat som man ställer på sig själv.  

Det som framkom vid intervjuerna, hur skolan kan bemöta elever med ångest, var 

vikten av att det bör finnas vuxna som ser, hör och tar sig tid. Studien visade även på att 
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stor omflyttning bland personalen är ett problem. Lärare kan underlätta genom att 

informera och gå igenom arbetsdagen så att det blir struktur, rutiner och förutsägbarhet i 

skolarbetet. Att i god tid förbereda schemaavvikande aktiviteter och att sammanfatta 

genomgångna moment och händelser för att det ska bli tydligt för eleven. Det framkom 

också att skolans utformning av miljön är viktig, på så sätt att det bör finnas tillgång till 

små rum för arbete i liten grupp, enskilt arbete och återhämtning.   
 

 

Nyckelord 
BUP, stöd i skolan, ångest 
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1. Inledning 
 

En grupp av barn som uppmärksammats och som inte får tillräcklig uppmärksamhet i 

skolan är de tysta barnen. Vårt samhälle består av människor med olika personligheter. 

Till exempel;  högkänslig, introvert, extrovert och blyg. I en artikel, av Evelyn Jones i 

DN, maj 2017, skrivs om högkänslighet och hur detta personlighetsdrag kan vara en 

tillgång i dagens samhälle - om man hanterar det på rätt sätt. I artikeln säger psykologen 

Liria Oritz att det varken är negativt eller positivt att vara högkänslig och det är av vikt 

att högkänsliga personer bemöts på rätt sätt i sin barndom, med ett starkt stöd och 

trygga vuxna, detta för att om möjligt undvika att i vuxen ålder drabbas av depression, 

stress och psykisk ohälsa (Jones, 2017). 

 

Kalutskaya, Archbell, Moritz Rudasill & Coplan (2015) har närmare studerat 

implikationer för blyghet hos barn i skolsammanhang. Teman som tas upp är utveckling 

av blyghet, varför upplevs klassrummet som ett potentiellt hot och andra utmaningar 

som blyga barn står inför i skolan. De har också studerat lärarens roll och hur lärares 

attityder och de relationer som lärare har med eleverna påverkar. Blyghet kan vara en 

stor riskfaktor när det handlar om att prestera goda resultat i skolan. Tid och 

ansträngning behövs för att hjälpa barn att utveckla sociala färdigheter så att de har 

möjlighet att anpassa sig och lyckas i skolan (a.a.) 

 

Hösten 2016 föreläste docent Kirsten Flaten från universitetet i Sogndal, Norge, vid 

specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet. Föreläsningen handlade om “Tysta 

barn och ångest”. Den fick oss nyfikna på att vilja ta reda på mer och fördjupa oss i 

varför en del barn är så tysta, hämmade, tillbakadragna och inte tar för sig lika mycket 

som en del andra barn. Finns det kopplingar mellan dessa beteenden och ångest hos 

barn? En del elever är tysta och tillbakadragna och det är en naturlig del i deras 

utveckling (Flaten & Storm Mowatt Haugland, 2013), men kan det hända att vi missar 

signaler och tecken på ohälsa hos barn som är tysta i skolan? De här barnen möter vi i 

klassrummen, så vad behöver vi i skolan tänka på för att möta dessa barn på absolut 

bästa sätt? På vilket sätt kan det arbetas förebyggande, för att undvika utveckling av 

ångest?  
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Utifrån ovanstående har vi valt att fokusera på forskning som handlar om barn, ångest 

och skola samt hur skolan kan underlätta i lärandemiljön för barn med ångest. 

 

För att stödja barn som befinner sig i olika sorters svårigheter finns i vårt samhälle olika 

instanser. Skolan är den plats där alla barn dagligen vistas och de kontakter och 

relationer som skapas där är mycket viktiga för barnets utveckling. Ibland kan dock 

andra professioner behövas för att stötta och hjälpa. Socialtjänstens uppdrag är att hjälpa 

barn att få växa upp i en trygg miljö. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har som 

uppdrag att ge stöd och behandling till barn som mår psykiskt dåligt. Skolverket betonar 

att samverkan mellan skolan, socialtjänsten och BUP är en förutsättning för att ge det 

stöd och den hjälp som varje barn behöver. Mycket görs för att öka denna samverkan 

ute i landets kommuner.  I boken “Kraften av samverkan” (Skolverket, 2009) 

presenteras ett flertal svenska kommuners pilotprojekt med inriktning på att genom 

samverkan hjälpa utsatta barn. Pinoccioprojektet är ett projekt som handlar om att 

genom samverkan mellan olika myndigheter träffas och sätta upp konkreta 

utvärderingsbara mål för barn med avvikande beteende. Ett annat projekt som 

presenteras är ALMA, som handlar om hur man kan stötta barn till psykiskt sjuka 

föräldrar. I Västra Götaland träffas dessa instanser för samarbete och dessa möten kallas 

för “Västbusmöten”1. Västbus är  en förkortning för barn- och ungasamverkan i Västra 

Götaland. Den innehåller riktlinjer för barn och unga som har en psykisk, psykiatrisk 

och social problematik och den utgår ifrån Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen 

och Skollagen. Samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län är knutna till dessa 

riktlinjer. Alla som arbetar runt ett barn med ovanstående problematik kan sammankalla 

till ett Västbusmöte som ska hållas inom tre veckor. Blir man kallad till ett sådant möte 

är man skyldiga att delta. Målet med Västbusmöte är att skapa goda relationer men 

också att tydliggöra vad som behöver göras, när det ska göras och vem som är ansvarig, 

allt efter individens behov. Detta ska dokumenteras i en handlingsplan som kallas SIP2.  

 

Vi önskar att vår undersökning ska ses som en länk mellan olika professioner. Genom 

att få del av barnpsykiatrins kunskap om ångest ges möjlighet att skapa gynnsamma 

                                                
1 Motsvarande finns i andra delar av landet, till exempel Norrbus. 
2 Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både 
socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. 
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undervisningsmiljöer för elever med denna problematik. En ökad samverkan mellan 

olika instanser, i detta fall skola och BUP, gynnar barn i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2009). 

 

2. Problematisering  
Det finns mycket kunskap hos aktörerna som skulle gynna barnet mer i sin vardag, om 

samverkan mellan de olika instanserna ökade. En avhandling av Per Gudmundsson 

(2011) fångar lärares och socialarbetares uppfattningar om varandra och det samarbete 

som finns om arbetet kring barn i riskzonen. Empirin samlades in från 200 lärare och 

socialarbetare som deltagit i olika samarbetsprojekt kring utsatta barn. Studien visar på 

att de båda yrkesgrupperna beskriver utsatta barn på ett likartat sätt. När det gällde 

kunskap om varandras kompetenser visade det sig att socialarbetarna hade en 

övervägande positiv bild av lärare, och att lärare ofta hade en bristande kunskap om 

socialarbetare och deras kompetensområde. Socialtjänsten och barnpsykiatrin omfattas 

av en strängare sekretess än vad skolan gör. Blir sekretessen som är tänkt som ett skydd 

för barnet och dess familj ett hinder för samverkan? I Skollagen står det inte 

uttryckligen att skolan är skyldiga att samarbeta med utomstående aktörer såsom BUP 

och socialtjänst. Däremot står det i kapitel 1 §4 att skolan ska “främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skollag, 2010:800). I 

socialtjänstlagen däremot står det i kapitel 3 §5 “Socialnämndens insatser för den 

enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid 

behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 

föreningar.” (Socialtjänstlag, 2001:453). I Hälso- och sjukvårdslagen, som Barn- och 

ungdomspsykiatrin lyder under, står det i 2 f § “Hälso- och sjukvården ska på 

socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, 

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.” (Hälso- och 

sjukvårdslag, 1982:763). 

 
Flera forskningsrapporter handlar om att undersöka lärares uppfattning om ångest hos 

barn och elever (Leyne, Berstein & March, 2006; Lao, Bosacki, Akseer & Coplan, 

2013; Kalutskaya, Archbell, Moritz Rudasill & Coplan, 2015). Trots medvetenhet om 

problemet bland lärare kvarstår problemen i skolan med att barn inte vågar prata i 

klassrummet. Barn visar tecken på kroppsliga symptom och nervositet samt att ett 

alltför stort antal barn vägrar att gå till skolan överhuvudtaget (Headley & Campbell, 
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2013). Tiden och den fysiska möjligheten till enskilda samtal mellan lärare och det 

enskilda barnet är i skolan ofta begränsad. Tid är av stor vikt för att goda relationer ska 

kunna skapas. Goda relationer i kombination med goda ledaregenskaper och goda 

didaktiska kunskaper är avgörande för elevers skolframgång och kan öka elevers 

testresultat. Att som lärare uppmuntra elever och ge rätt feedback vid rätt tillfälle, i 

kombination av tolerans, empati och respekt gentemot eleven ökar elevens möjligheter 

att lyckas i skolan. (Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt & Øtergaard, 2008).   

 

Blir problemen för det enskilda barnet alltför stora kan hjälp sökas hos barnpsykiatrin. 

Det är därför av stor vikt att skolans har en god dialog med hemmet, när problem 

uppstår. Föräldrar kan få hjälp av skolans specialpedagog och elevhälsoteam med att 

kontakta barnpsykiatrin. I samtal med en barnpsykolog kan problem redas ut och barnet 

kan få hjälp med egna strategier för att tackla sin oro och sin rädsla. Den information 

som i dessa samtal kommer fram kanske kan vara information som skolan generellt 

skulle kunna ha nytta av i sitt arbete med eleverna och miljön runt omkring dem. 

Delgivningsmöten där barn, föräldrar, lärare, representanter från elevhälsan och 

personal från BUP deltar, sker ofta då BUP varit inkopplade, men vår erfarenhet är att 

det ofta slutar med just ett möte och någon vidare uppföljning sker sällan. Genom att 

intervjua barnpsykologer vid BUP-mottagningar önskar vi kunna bidra med mer 

kunskap om barn och ångest, som skolan kan ha nytta av i sitt arbete med just denna 

problematik.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka, utifrån barnpsykiatrins perspektiv, hur skolan kan 

bemöta elever med oro och ångest, som gynnar elevernas utveckling och lärande. 

 

De frågeställningar vi ställer är: 

 

1. Vad är ångest hos barn och vilka uttryck kan den ta sig? 

 

2. Hur kan skolan möta elever med oro och ångest, som kan gynna deras utveckling och 

lärande? 
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4. Begreppsförklaringar 
 

En del begrepp som förekommer i detta arbete kan tolkas på olika sätt beroende på 

vilket perspektiv som intas. Ångest är en form av psykisk ohälsa. Det finns en frisk 

ångest hos oss alla, en rädsla och ett varningssystem som varnar oss för faror och som 

livets erfarenhet i de flesta fall lär oss att tackla och dra nytta av (Hellström, Hanell & 

Liberman, 2003). I studiens inledande skede fördjupade vi oss i litteratur som hade med 

ämnet att göra, och fann då en hel del om  personlighetsdrag. Aron (2002) skriver om 

högkänslighet och Cain (2012) skriver om extroverta och introverta. Att ha en 

högkänslig personlighet eller en introvert personlighet kan förknippas med ångest, men 

behöver absolut inte göra det. Även ett extrovert beteende kan vara tecken på ångest. 

Närmare beskrivningar av begreppen högkänslighet, extrovert och introvert finns 

beskrivet under rubriken “När symptom som liknar ångest inte är ångest”. 

 

4.1 Ångest  
“Ångest är en stark oro och rädsla som kan kännas i hela kroppen. De flesta får det 

någon gång. Det kan vara obehagligt men det är inte farligt…” (UMO u.å). Flaten & 

Storm Mowatt Haugland (2013) förklarar i sin artikel hur ångesten kan ställa till det för 

barn med ångest. Bland annat behöver barn med den här problematiken fråga om 

samma sak flera gånger, de kan upplevas som klängiga och osjälvständiga och vill 

gärna ha vuxna i sin närhet hela tiden. Även övergångar mellan olika situationer och 

aktiviteter skapar oro. Om pedagoger eller föräldrar sätter press på ett barn med ångest 

kan detta sluta med gråt eller att de blir arga. Med andra ord kräver dessa barn mycket 

stöd från vuxna i sin närhet. Det kan också påverka inlärningen negativt och socialt kan 

osjälvständigheten i förlängningen skapa att de får för lite kontakt med jämnåriga (a.a). 

 

4.2 Psykisk ohälsa 
WHO - World Health Organizations generaldirektör Dr. Margret Chan, skriver att 

WHO definierar god psykisk hälsa med att människor ser sin potential, klarar av 

vardagsstress, arbetar produktivt och bidrar till samhället. (WHO Mental plan 2013 - 

2020). I vårt arbete används begreppet psykisk ohälsa som motsats till god psykisk 

hälsa, det vill säga att människan inte har möjlighet att inse sin potential, inte klarar av 

vardagsstress, inte arbetar produktivt eller inte bidrar till samhället. 
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Psykisk hälsa och ohälsa blir till i möte med människor i vår omgivning skriver Syrén 

(2012). Psykisk ohälsa är inget som den enskilda människan bär ansvar för. Det går inte 

att behandla  en individs psykiska ohälsa utan att titta på dess omgivning (a.a). 

 

5. Historik kring psykisk ohälsa 

Historiskt sett har psykisk ohälsa beskrivits, kategoriserats och definierats olika över tid. 

Att känna psykisk obalans kan ta sig uttryck på många olika sätt (Johannisson, 2009). 

Silverman & Treffers (2001) har skrivit en avhandling om barn och ångest ur ett 

historiskt perspektiv. Den första skrift som går att finna i ämnet var Hippokrates, 460-

370 f kr, men det skulle dröja ända till medeltiden innan böcker om ångest som ett 

sjukligt fenomen återigen skulle skrivas. Under början av 1800-talet, då psykiatrin 

utvecklades till en självständig disciplin, betraktades ångest hos barn främst som en 

sårbarhet och en faktor till att möjligen utveckla psykiatriska problem i ett senare skede. 

Under 1800-talets andra hälft kom ångest hos barn att ses som ett psykiatriskt symptom 

och som en störning. Genom att studera hur ångest beskrivits och förklarats vill 

Silverman & Treffers (2001) visa på att framtiden har allt att vinna, när vi har kunskap 

om det förflutna. 

Historiskt kan man se att olika tider har accepterat eller förskjutit olika känslor eller 

uttryck för känslor. Manliga tårar signalerade till exempel under 1600-talet 

hänryckning, under 1700-talet empati men under 1800-talet brist på behärskning 

(Johannisson, 2009). Att förstå hur känslor upplevts och förknippats med klass och 

kultur i olika tider är inte helt enkelt. Beskrivningar finns att läsa i brev, dagböcker, 

journaler och memoarer och det är genom sådana texter, liksom genom att studera 

konst, som tolkningar kan göras och bilder av sanningar formas (a.a). 

 

Under senare år har det blivit allt vanligare att bli drabbad av “utbrändhet”, eller 

”utmattningssyndrom” (Arbetsmiljöverket, 2015). Ökade krav på arbetsmarknaden, och 

ett socialt tryck att både räcka till som förälder och prestera på arbetet, är orsaker som 

nämns för detta tillstånd. Tillståndet är inte nytt. 1898 drabbades arbetsnarkomanen 

Max Weber av utbrändhet, vid den tiden hette det ”psykisk kollaps”. Andra kända namn 

på personer som också drabbats är Michael Faraday, Charles Darwin och Richard 

Fayman (Johannisson, 2009). Olika perioder i historien har haft olika uttryck. Apatiska 
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flyktingbarn är ett annat exempel på ett tillstånd hos en viss grupp, som under en tid 

varit i rampljuset, men som senaste åren nästan inte nämnts något om. 

 

Hellström, Hanell och Liberman (2003) skriver att det ingår i människans naturliga 

utveckling att ibland vara rädd eller bli rädd. Under livet ställs vi inför olika situationer 

och lär oss oftast, undan för undan, att tackla vår rädsla och vi lär oss hantera situationer 

på det sätt vi funnit vara det bästa. Ett barn har inte upplevt alla situationer och hunnit 

lära sig hur det ska hantera sin oro. Det barn har varit rädda för har varierat över tid 

enligt Hellström, Hanell och Liberman (2003). 1897 var det åska och blixt, 1932 hundar, 

1968 att hamna i fängelse, 1983 att misslyckas eller att få kritik” och 1997 bombattacker 

och krig. Det är naturligt att det varierar eftersom det på 1800-talet bodde betydligt fler 

på landsbygden än i staden. Detta innebar en större närhet till både naturen och dess 

väderfenomen. Antalet barn som idag bor i våra städer med höga hus har ökat. Kanske 

har dessa barn inte exponerats för blixtnedslag lika mycket som barnen som bodde på 

landsbygden under 1800-talet. 2016 fanns det  888 263 hundar registrerade i Sverige 

(Jordbruksverket, 2017). De allra flesta hundar bor som husdjur tillsammans med 

människor i deras hem, vilket gör att barn i större utsträckning kommer i kontakt med 

”snälla” hundar idag jämfört med på 1930-talet, då hundar oftare användes som 

vakthundar på gårdarna. På 1960 talet började TV:n bli vanlig i de svenska hemmen och 

genom nyhetsrapporteringar och andra program kom kriminalitet och krig in i 

vardagsrummet på ett helt nytt sätt (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). Radion fanns 

på 1930-talet, och nyhetsrapporteringen kunde vara skrämmande, men inte lika verkliga 

då inga bilder kunde nå barnens ögon.  

 

6. Tidigare forskning 

Lärares kunskap om ångestproblematik som kan finnas hos elever varierar. Leyne, 

Berstein & March (2006) genomförde en kvantitativ studie på 453 elever på tre olika 

grundskolor i årskurs två till fem, för att fastställa i vilken grad lärare hade förmåga att 

identifiera ångest hos sina elever. I studien ingick ungefär lika många pojkar som 

flickor. Studien ville också ta reda på om lärare påverkades av elevens ålder och kön. 

Eleverna fick göra ett självskattningstest som heter The Multidimensional Anxiety 

Scale for Children (MASC). Lärarna fick i studien plocka ut de tre elever i klasserna 
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som de upplevde hade mest ångest. I resultatdelen påpekar man vikten av att detta var 

en flersidig information (multi-informant) där de tillfrågade är både elever och lärare 

som gör bedömningen gällande elever med ångest. Resultatet visade att lärare kunde 

urskilja elever med ångestproblematik. Resultatet visar också på att lärarna inte gör 

någon skillnad på elevernas ålder eller kön.  

I en studie av Lao et al. (2013) intervjuades 14 grundskollärare. Syftet med studien var 

att undersöka hur blyghet hos barn kan uppfattas av lärare i grundskolan. Man var också 

intresserad av ifall lärarnas egen erfarenhet av blyghet påverkade deras förhållningssätt 

gentemot de  elever de möter i sina klassrum? Av de 14 lärare som intervjuades ansåg 

10 att de själva varit blyga som barn. Det var alltså bara fyra som inte varit det. Man 

kan därför inte fastställa att lärare med egen erfarenhet av denna problematik har lättare 

att bemöta elever som är blyga, med tanke på det lilla urvalet av lärare som inte ansåg 

sig själva ha varit blyga som barn. Utfallet visade dock att så förmodligen är fallet. I 

analysen valdes att gruppera svaren i olika teman. Några av de teman som ansågs vara 

faktorer som påverkar var: osäkerhet (oro för vad andra tycker och behov av att vara 

perfekt), självförtroende, upplevelser, familjesituation och ärftlighet. Bland de 

tillfrågade lärarna som själva upplevde att de varit blyga som barn beskrevs orsaken till 

blygheten i första hand bero på att man var rädd för att dömas negativt av andra. Studien 

visar på att lärare kan, för att hjälpa barn med oro för just detta, arbeta för att på alla sätt 

skapa ett klassrumsklimat där ingen har rätt att skratta åt fel som sägs, eller på ett 

negativt sätt påpeka eller bagatellisera något som sägs av någon annan. 

 

Kalutskaya et al. (2015) har i en litteraturstudie studerat teoretiskt och empiriskt 

material gällande blyga barn i grundskolan. Studien visar på att stressnivån ökar hos 

dessa barn när de börjar i skolan, vilket i sin tur påverkar deras sociala interaktion likväl 

som deras kunskapsinhämtning. Det blyga barnet har benägenhet att grubbla över sina 

sociala situationer som uppstår och detta bidrar till negativa kamratrelationer. 

Klasskamrater kan uppfatta dem som udda och mindre attraktiva att umgås med. Som 

följd till detta riskerar de att hamna i utanförskap. Blyga barn påverkas i större 

utsträckning än sina klasskamrater av klimatet i klassrummet. Ett tillåtande 

klassrumsklimat hjälper barnen att hålla fokus och koncentration. Studien påvisar också 

att lärares bemötande av blyga barn är mycket varierande. En del lärare låter de tysta 

eleverna vara och uppmärksammar dem inte. Andra lärare ingriper och inser de negativa 

följder som kan uppkomma, både socialt och kunskapsmässigt, vid ett tillbakadraget 
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beteende. Är läraren medveten om det blyga barnets problematik och aktivt arbetar för  

ett positivt klimat i klassrummet, så är det till fördel för de blyga barnen. Studien 

konstaterar att det är av vikt att läraren kan identifiera detta personlighetsdrag och 

därefter ägna tid och kraft så att eleven kan utveckla sociala färdigheter för att främja 

skolframgång. Vidare visar studien att lärare har svårigheter att inse det blyga barnens 

kunskap eftersom barnet självt inte bidrar i den sociala kommunikationen. Detta kan ge 

upphov till en negativ spiral där lärarens ickeförväntningar gällande skolprestationer 

påverkar det barnets syn på sig självt. (a.a)  

 

I skolan finns det barn som inte vågar räcka upp handen eller tala inför andra. Det finns 

elever som inte går in i klassrummet, vi har också elever som vägrar att gå till skolan. 

Huvudsymptomen vid ångest är att undgå situationer som är obehagliga och över tid 

kan barn med ångest utveckla många strategier (Flaten & Storm Mowatt Haugland, 

2013). Forskning visar på att skolvägran ofta har samröre med olika former av ångest. I 

en artikel av Kearney, Chapman och Cook (2005) framkommer det att skolvägran visar 

på detta. I deras undersökning framkom att  barnen visade tecken på en kombination av 

orsaker till sin skolvägran. Den primära orsaken bland de deltagande barnen visade sig 

vara separationsångestsyndrom. Tidigare studier som gjorts undersöker oftast 

skolvägran bland äldre barn och förklaras av kognitiva störningar, humörsvängningar, 

intrikata familjesituationer och andra variabler som är svårare att sätta samman med 

yngre barn. Det är av stor vikt att skyndsamt försöka ta reda på orsaken till att ett barn 

inte vill gå till skolan. Går det lång tid innan något görs, blir vägen tillbaka också lång 

(a.a).  

 

I en studie av Headley och Campbell (2013) undersöktes lärares kunskaper om att 

identifiera barn med sjuklig ångest. Studien visar att de flesta lärare ser fysiska tecken 

såsom kroppsspråk, ögonkontakt, huvudvärk med mera som mest påtagliga tecken på 

ångest. Ett flertal pekade på verbal kommunikation som ett tecken, både att barnet 

pratar onormalt mycket men också att barnet nästan inte pratar alls. Flera lärare ansåg 

också att barnens känslotillstånd såsom rädsla, oro och nervositet är indikatorer på 

ångest. Andra tecken som nämndes var överdriven perfektion och plötslig förändring i 

ett barns beteende. 
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Lára Elise Johannisdottir (2014) har i sin masteruppsats beskrivit att lärare upplever det 

svårt att komma i dialog med barn med inåtvänt beteende, men att de känner att denna 

elevgrupp ändå blir väl omhändertagen i skolan. Det är av största vikt att kraven på 

dessa elever, när det gäller muntlig interaktion, ställs på en rimlig nivå så att inte 

situationen upplevs som ångestfull. Studien visar att den viktigaste nyckeln till detta är 

att skapa en god relation till eleven och på så sätt finna nödvändiga anpassningar, som 

kan hjälpa eleven till ett självsäkrare beteende i klassrumsmiljön. 

 

Att uppmärksamma och åtgärda ångestproblematik i tidig ålder är inte självklart för 

pedagoger och föräldrar. En strategi vuxna ofta har runt dessa barns osäkerhet och 

orolighet är att den ska växa bort av sig själv (Aune & Stiles, 2009 se Flaten & Storm 

Mowatt Haugland, 2013, s. 15). I Norge finns det statistik på att över 6% av norska barn 

i 4-årsåldern lider av ångest (Wickström, 2013 se Flaten & Storm Mowatt Haugland, 

2013, s. 14). Där har man därför utarbetat ett lekprogram som grundar sig i det 

Kanadensiska programmet “Social skills and facilitated play program for shy 

preschoolers” som i Norge fick namnet ”Kule Krabatar leikar”. Detta program är ett 

komplement till föräldraprogrammet “Cool Little Kids”. Kule Krabatar leikar är ett sex-

veckors program där barn möts i grupp och övar på sociala situationer såsom att 

presentera sig, fråga om någon ville leka och så vidare. Detta görs med hjälp av lek och 

utan press eller tvång. Varje gång man träffades hade man en språklek i fokus som man 

sedan i den fria leken kunde träna på. Föräldrarnas deltagande visade sig vara en stor 

tillgång.   

 

I en artikel av Flaten & Heiervang (2012) presenteras en studie gjord med elever i 

årskurs fem med syftet att undersöka ifall det går att arbeta preventivt mot ångest i 

skolan genom speciella träningsprogram. I intervensionsprojektet deltog totalt 18 elever 

från en och samma skola. Projektet pågick under fem veckor och varje tillfälle inleddes 

med en avslappningsövning. Arbetet byggde på att samtala om saker som kan upplevas 

som svåra, hur vi definierar ångest och vilka symptom som ångest ger. Vidare 

samtalades det om hur tankar och hur man mår hänger ihop och hur ökad medvetenhet 

kan skapa kontroll över känslor. Studien visade att oron och ångestkänslorna bland de 

deltagande barnen minskade efter att de deltagit i projektet. Skillnaden i resultatet var 

större hos pojkar än hos flickor. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kunskap finns hos lärare att identifiera barn 

med ångest, och att det också finns en tendens att tro att ångest växer bort av sig självt. 

Det kan vara svårt för lärare att bemöta ett tillbakadraget och tyst barn och därigenom 

kanske inte upptäcka kunskaper och färdigheter som barnet faktiskt besitter. Krav på 

lagom nivå, goda relationer och positiv uppmuntran kan vara viktiga inslag för att stärka 

ett barns självkänsla och möjlighet att lära och utvecklas. Att medvetet arbeta med olika 

program i form av lekar och samtal för att lindra ångest är ett annat sätt att minska 

problematiken. 

 

7. Teoretiska perspektiv 
De teorier vi har valt att utgå ifrån är Vygotskijs proximala utvecklingszon och det 

relationella perspektivet. 

 

7.1 Proximala utvecklingszonen 
Stensmo (2013) skriver att Vygotsijs pedagogiska metod handlar om att handleda 

eleverna genom flera utvecklingszoner, så kallade mikrogeneser. För att förstå vad en 

zon består av och hur eleven utvecklas inom den proximala utvecklingszonen, förklarar 

Stensmo (2013) att i början av en zon behärskar eleven en kunskap eller färdighet. För 

att denna färdighet eller kunskap sedan ska utvecklas, sker detta med hjälp av 

utomstående personer i ett samtal eller med en instruktion. Eleven gör sedan en egen 

inre tankeprocess, när sedan den nya kunskapen eller färdigheten genomförts eller 

automatiserats har en så kallad mikrogenes genomförts och en ny utvecklingszon kan 

påbörjas. Dale (1998) skriver att enligt Vygotskij sker den mest värdefulla utvecklingen 

hos ett barn när praktisk aktivitet och problemlösning sammanstrålar med språket. I 

mötet med elever och barn som har ångest så har vi kopplat det till Vygotskijs 

proximala utvecklingszon och det relationella perspektivet. Det kan då vara av vikt att 

komma ihåg att de tysta barnen inte tränar sitt språk på samma sätt som barn som är 

utåtriktade och kommunikativa. Denna reducerade språkliga färdighetsträning resulterar 

i en större svårighet för tysta barn att skapa relationer. 

 

7.2 Språkutveckling enligt Vygotskij 

Vårt språk utvecklas i relation med andra människor. Att vara blyg, tillbakadragen och 

inte verbalt ta plats i sociala sammanhang kan påverka ett barns skolutveckling 
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(Kalutskaya et al. 2015). Dale (1998) beskriver att enligt Vygotskij upplever barnet i 

början av sitt liv bilder, så kallade syntetiska bilder, som är osammanhängande. Dessa 

bilder sätter ”omedvetna minnesspår” (s 36) och kan inte verbaliseras, utan är första 

fasen i ett barns tänkande utveckling. ”Efterhand som strukturen i barnets tänkande 

förändras, förändras också tänkandets funktion. Tänkandets utveckling är därför 

beroende av att barnet behärskar tänkandets sociala medel, språket.” (s.35). Tänkandets 

utveckling påverkas i sin tur av sociala och kulturella erfarenheter och uppfostran. 

Språkutvecklingen kan delas in i tre faser:  

Den första fasen är där internaliserat tal gör det möjligt för barnet att jämföra nutid med 

dåtid. Där sker en bearbetning av enskilda aktiviteter som förstås och sätts samman på 

ett nytt sätt. Det barnet rekonstruerat, kan sättas i ett tidsperspektiv. Ett exempel på detta 

i sammanhanget med barn och ångest kan vara att barn ofta i samband med 

ångestkänslor klagar över fysiska symptom såsom magont och huvudvärk. Barnet har 

ännu inte nått den utvecklingsfas där olika skeenden och sammanhang kan kopplas till 

varandra. 

 

Andra fasen i Vygotskijs språkutveckling är att det talande barnet kan börja medvetet 

planera och förbereda sina handlingar. Nu skapas en inre motivation. Coplan & Evans 

(2009) har i en artikel skrivit om blyga barns underliggande orsaker att inte delta i 

samtal. Det som framkom i den var bland annat att en möjlighet kunde vara att dessa 

barn inte har samma färdigheter gällande språket, framför allt i det expressiva talet, men 

det gällde inte det impressiva talet. Det i sin tur gör att och om barnet övar sitt 

expressiva tal så ökar den verbala färdigheten. Ytterligare en möjlighet är att blyga barn 

i sociala situationer inte gärna utsätter sig för risken att misslyckas.  

 

Den tredje fasen i Vygotskijs språkutveckling har gett barnet möjlighet till 

självbehärskning och beteendekontroll. För ett barn med ångest skulle denna fas vara en 

tid då barnet kan ta till sig och dra nytta av nya kunskaper kring sin problematik. En 

sådan kunskap kan erhållas i en god hem- och skolmiljö, med medvetna och kloka 

medmänniskor eller i olika former av behandlingsterapi hos psykolog (Dale, 1998). 
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7.3 Relationella perspektivet 

Aspelin och Persson (2013) delar in det relationella perspektivet i fyra nivåer. På den 

första nivån handlar begreppet om ”Pedagogiska möten” (a.a s.9). Här sker en 

ömsesidig process mellan till exempel eleven och läraren. Den här nivån är 

grundläggande där läraren bekräftar eleven. Den andra nivån kallas ”Pedagogiska 

tillvägagångssätt” (a.a. s.10) Här krävs det att läraren har förstått vikten av att ha en 

relation med eleven för att skapa god grund för lärandet. På den tredje nivån sker en 

”Pedagogisk rörelse” (a.a. s.11). Där sker samverkan mellan kollegor för att skapa ett 

relationellt tänkande. Detta kan ske genom samtal och diskussioner i arbetslagen, eller 

att man har möten med forskare och lärare där man utbyter kunskaper och kompetenser 

gällande vikten av ett relationellt bemötande i utbildningssyfte. Denna nivån sker 

tillsammans med nivå fyra på organisationsnivå, och är alltså inte kopplad direkt till 

eleven. Fjärde nivån är en teoretisk diskurs där man synliggör, analyserar och diskuterar 

innebörden i det som sker under första och andra nivån.  

 

Von Wright (2002) menar att det relationella perspektivet handlar om ett intresse för 

någon annans tankar och behov. Det gör att det relationella perspektivet är tvåsidigt för 

det är i mötet med andra människor som vi blir den vi är,  och eftersom vi möter olika 

människor i olika situationer är det näst intill omöjligt att med bestämdhet säga vem 

man är. Utifrån det relationella perspektivet går det heller inte att mäta vem man är, 

eftersom det sker en utveckling i de mellanmänskliga mötena. Läraren har inte 

lösningen eller svaret utan det hittar man i samförstånd med eleven. Gällande 

lärsituationer har läraren en maktposition, vilket gör att det ställs krav på läraren så att 

den ger utrymme för delaktighet för eleven. Läraren blir då tvungen att i dessa 

situationer avstå ifrån att ha åsikt eller värdering utan istället lyssna och försöka förstå. 

Enligt FN:s barnkonvention punkt nr 12 står det att “Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till 

barnets ålder och mognad.” Detta står också inskrivet i vår skollag kapitel 4 §9: “Barn 

och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor 

som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska 

anpassas efter deras ålder och mognad.” (Skollag 2010:800). 
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8. Litteraturgenomgång  
I vår litteraturgenomgång nedan förtydligas vad som menas med ångest, men också 

innebörden av olika personlighetsdrag och tillstånd som kan förväxlas med ångest. I 

skolan möter vi elever som på olika sätt signalerar oro. Ångest är en form av oro eller 

rädsla.  Alla människor är ibland rädda eller känner oro, men det är först när rädslan blir 

till ett hinder för personen i det vardagliga livet, som det anses vara ångest. När rädslan 

övergår i tvång handlar det om fobi (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). 

 

8.1 Psykisk ohälsa 
Ångest är en form av psykisk ohälsa. Westling Allodi (2010) har skrivit en rapport om 

psykisk ohälsa bland elever i skolan.   

 

Skolan ska erbjuda alla elever en bra miljö för lärande och utveckling.  

Men skolan eller skolmiljön kan i en del fall dessvärre även bidra till att  

barn och ungdomar mår dåligt eller blir sjuka. (Westling Allodi, 2010, s 3)  

 

Westling Allodi (2010) påvisar på vilka sätt ångest kan visa sig i skolsammanhang för 

pojkar respektive flickor. Pojkar har mer externalisernade symptom 

såsom  hyperaktivitet, större koncentrationsproblem och uppförandeproblem jämfört 

med flickor. Flickorna har mer internaliserande symptom såsom att vara mer ängsliga, 

deprimerade och självskadebenägna. Goda skolresultat hjälper både mot 

externaliserande och internaliserande symptom. Att ha bra relation med lärare skyddar 

mot skolsvårigheter och skolstress, sådana  svårigheter som i sin tur kan leda till 

depression. Tidigt i skolan gynnas pojkar av goda lärarrelationer genom att konflikter 

minimeras och flickor för att de får en närmare relation med läraren. Det är också viktigt 

att ta hänsyn till barnens sociala- och psykologiska utveckling för att förstå de 

situationer som uppstår (a.a.).  

 

8.2 Fobier 

En fobi har utvecklats när en människas rädsla för något blivit så stor att den hindrar 

personen att leva sitt liv på det sätt som han eller hon önskar. Man kan ha fobi för 

nästan vad som helst. Vanliga fobier är rädsla för spindlar, ormar och höjder. De flesta 

som utvecklar en fobi beskriver att de någon gång blivit rädda för något och därför 
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utvecklat en fobi. En fobi kan också utvecklas för att man sett någon annan bli rädd eller 

att man blivit varnad för att något skulle vara farligt. Det är vanligare att flickor har 

fobier än pojkar. En förklaring till detta kan vara att det är mer accepterat att flickor är 

rädda och att de skyddas, men att pojkar däremot uppmuntras att vara modiga och 

därför fortare kommer över sin rädsla (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). 

Socialfobi debuterar oftast i 13-14 års ålder. I denna åldern börjar man ofta bli mer 

medveten om sig själv och andra och värderar sig själv i andras ögon. Ofta är denna 

sociala fobi skolrelaterad (Hellström, Hanell & Liberman, 2003). Många med social 

fobi vittnar om att de blivit utskrattade när de läst högt eller svarat fel i skolan. Även om 

man tidigare inte haft problem med att redovisa inför klassen kan sådana problem 

uppstå just för att man börjar bli mer kritisk mot sig själv. För en del elever blir den 

sociala fobin så stark att man inte alls vill gå till skolan, utan stannar hemma. Ärftlighet 

kan spela roll och man kan oftare än i andra diagnoser finna att någon annan i familjen 

också lider av social fobi. Det är dock viktigt att fråga sig om ifall ärftligheten är social 

eller om den är genetisk. Är man uppvuxen i ett hem med socialt inaktiva föräldrar finns 

en risk att barnet utvecklar samma beteende. Att genetisk ärftlighet kan vara orsaken 

kan bevisas av att vissa barn är tillbakadragna och rädda i mycket ung ålder (a.a.). 

I Lao et al. (2013) studie framkom, att viktiga faktorer i klassrumsmiljön var att 

aldrig tillåta att man skrattar när någon gör fel och att aldrig tillåta att någon på ett 

negativt sätt påpekar eller bagatelliserar något som sägs av någon annan. Den 

största orsaken till oro visade sig vara just att man var rädd för att dömas negativt 

av andra. 

 

8.3 Separationsångest 

Separationsångest innebär oftast att barnet har svårt att skiljas från sina föräldrar. Små 

barn berättar att de drömmer mardrömmar om detta. Barn i mellanstadieåldern kan 

reagera med aggressivitet, gråt, apati eller kroppsliga symptom. Separationsångest hos 

barn och ungdomar är ganska vanligt. Hos barn i förskoleåldern är det naturligt att 

känna oro för att lämna sina föräldrar och även om ett barn varit ängsligt i den åldern 

utvecklas ofta ett mer självständigt beteende senare (Hellström, Hanell & Liberman, 

2003).  
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8.4 Personlighetsdrag 

Alla människor har olika personligheter och vårt sätt att vara påverkar hur vi agerar och 

hur vi uppfattas av andra människor. Vissa är utåtriktade och andra mer blyga, en del är 

mer oroliga än vad andra är (Cain, 2012).  

8.4.1 Temperament och personlighet 

Inom psykologin brukar dessa två begrepp förklaras med att temperament avser 

medfödda och biologiskt grundade beteende- och känslomönster som kan observeras 

under spädbarnsåren och den tidiga småbarnstiden (Cain, 2012). Ungefär 50 procent av 

personligheten beror på medfödda skillnader i temperament (Aron, 2002). Medfött 

temperament och personlighetsdrag som människan erhåller under sin uppväxt har 

intresserat forskare. Kagan & Snidman (2004), har utfört ett flertal longitudinella studier 

där de följt barn från spädbarnstiden till tonåren och dokumenterat deras fysiska 

egenskaper och deras personligheter. Barnen reagerade olika på stimuli. Tjugo procent 

av spädbarnen tjöt av vällust och vevade med armar och ben. Den gruppen kallade 

Kagan & Snidman för ”högreaktiva”. Omkring fyrtio procent förhöll sig stillsamma och 

lugna och rörde armar och ben bara då och då. Den gruppen kallade Kagan & Snidman 

”lågreaktiva”. De övriga fyrtio procenten blev en mellangrupp. Kagans & Snidmans 

teori var att de som de kallade högreaktiva hade en större tendens att utveckla en 

allvarsam och försiktig läggning och att de lågreaktiva skulle bli mer obekymrade och 

självsäkra som tonåringar och vuxna. Barnen i undersökningsgruppen återkom för flera 

tester under uppväxtåren och resultaten av studien visade sig stämma väl överens med 

Kagens & Snidmans teori (Kagan & Snidman, 2004). 

 

8.4.2 Högkänslig, introvert och extrovert 

Begreppen introvert och extrovert började användas på 1920-talet av psykologen Carl 

Jung (Jacobs, 2014). 

Nästan en femtedel av alla människor har tydliga drag av högkänslighet skriver den 

amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron (2002) . Ett högkänsligt barn är 

mycket sensitivt och blir lätt påverkat av sinnesstämningar, är samvetsgrant och blir 

omskakat av förändringar i livet. Andra tecken på högkänslighet är att bli nervös över 
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att behöva göra många saker på kort tid och att utökat behov av att dra sig tillbaka under 

hektiska dagar (a.a). 

En annan personlighetsbeskrivning som på många sätt påminner om högkänslighet är att 

vara introvert där flera drag är samstämmiga. Exempel på sådana drag är att föredra en 

eller ett par nära vänner som man har en djupare relation till framför att träffa 

främmande människor och att vistas i stora grupper (Aron, 2002). I beskrivningar av en 

introvert person framkommer att de föredrar att uttrycka sig i skrift, tycker om att vara 

för sig själva, undviker att ta stora risker samt känner sig slutkörda efter att ha varit ute 

någonstans även om man haft roligt och trevligt (Cain, 2012). 

Trots att så många likheter finns mellan högkänsliga och introverta, så är 30 procent av 

alla högkänsliga extroverta, det vill säga utåtriktade. Aron (2002), som forskat mycket 

inom området, förklarar extroversion bland högkänsliga som något man lärt sig. 

Uppväxtmiljön har också betydelse och många högkänsliga som svarat på Arons 

intervjufrågor menar att de fått lära sig att vara utåtriktade eftersom de försökt göra vad 

som förväntats av dem. Vissa kan också minnas exakt när de bestämt sig för att bli 

utåtriktade. Samhället vi lever i skattar ett extrovert beteende högre än ett introvert. Den 

sociala miljön under uppväxtåren  har alltså stor betydelse för hur det går för ett barn 

med högkänslig eller introvert personlighet (a.a.).  

Cain (2012) beskriver sig själv som en introvert person, men ändå föreläser hon i stora 

sammanhang. En förebild i hennes liv har varit hennes morfar, en mycket introvert 

person som älskade böcker och som under sitt 60 år långa yrkesliv varje söndag 

predikat som pastor för sin församling. För en introvert person krävs större ansträngning 

att tala inför en stor grupp än för en extrovert person, men att känna att man har något 

att förmedla kan vara en större drivkraft, som gör att man övervinner allt känslomässigt 

motstånd som man upplever inom sig (a.a). 

 

8.4.3 Blyg 

Begreppet blyg uppfattas och värderas på olika sätt av olika författare och forskare. 

Aron (2002) skriver till exempel att ordet blyg inte ska användas som beskrivning av ett 

högkänsligt barn. Hon menar att begreppet uppfattas negativt och riskerar att stärka 

barnets osäkerhet. Andra forskare använder begreppet  för att benämna den grupp av 

individer som är tystlåtna och tillbakadragna. 
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Hellström, Hanell & Liberman (2003) skriver att blyghet kan liknas vid social fobi, men 

är inte är lika handikappande. En blyg person kan ändå klara av olika situationer och 

livet påverkas inte så starkt. Det är först när blygheten tar överhanden  och man inte 

längre kan göra allt som man vill göra, som det riskeras att utvecklas till en fobi. Ett 

problem kan vara att en blyg person inte blir lika accepterad i sociala situationer och 

kanske till och med blir mobbad. Mobbningen gör personen ännu mer osäker. (a.a) 

 

I en avhandling skriven av Bosacki (2012) undersöks könsrelationerna mellan 

socioemotionell kompetens, självuppfattning och språkkunskaper (ordförråd) hos blyga 

barn. Jämfört med sina icke blyga kamrater hade de en  lägre nivåer av självkänsla och 

bedömdes av sina lärare som mer aggressiva. Blyga flickor visade på sämst resultat när 

det gäller vokabulär, men fick bäst omdöme från lärarna när det gällde emotionell 

kompetens. För pojkar var det tvärtom.  

 
8.4.4 Konsekvenser för samhället och den enskilda individen 
I platsannonser för vanligt förekommande arbeten uttrycks krav på en social kompetens, 

ett personlighetsdrag som förknippas med en utåtriktad och öppen personlighet, en 

extrovert personlighet. För både högkänsliga och introverta personer krävs en betydligt 

större ansträngning för att uppnå en sådan social kompetens och ett större obehag i vissa 

situationer (Cain, 2012). 

 

Traditionellt sett blir högkänsliga människor ofta forskare, rådgivare, teologer, 

historiker, advokater, läkare, sjuksköterskor, lärare och konstnärer. Men i allt 

högre grad knuffas högkänsliga människor ut från alla dessa områden på 

grund av vad som verkar vara en cykel som börjar med att de icke-högkänsliga 

aggressivt lägger beslag på beslutsfattande roller, där de, helt naturligt med 

tanke på deras temperament, nedvärderar försiktigt beslutsfattande, betonar 

kortsiktiga vinster eller självsäkert presenterar flashiga resultat hellre än en 

lugnare satsning på genomgående kvalitet och långsiktiga konsekvenser. De 

behöver inte och avskaffar därför lugna arbetsmiljöer och rimliga 

arbetsscheman. Högkänsliga människor räknas bort, har mindre inflytande, 

lider eller slutar. Därmed blir de icke-högkänsliga ännu mer dominanta i yrket. 

(Aron, 2002 s 47) 
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I artikeln “Är du socialt kompetent?” skriver antropologen, etnologen och föreläsaren 

Herlitz (2009) om hur begreppet social kompetens missbrukas. Herliz menar att 

uttrycket används exkluderande där till exempel arbetslösa riskerar att inte söka jobb för 

att de saknar medvetenhet om vad social kompetens är. Enligt Herlitz är det egenskaper 

som äkta omtanke, att ha god samarbetsförmåga, att inte vara dömande och kunna ge 

andra uppskattning och beröm. 

 

8.5 Behandlingar 
Aron (2002), amerikansk forskare och psykolog, skriver om det högkänsliga barnet ur 

ett friskt men annorlunda perspektiv. Att behandla ett friskt och annorlunda barn skulle 

kunna medföra negativa konsekvenser och ge signaler åt barnet att dess personlighet 

inte duger. 

 

Kalutskaya et al. (2015) har i sin studie gett förslag på olika program för att ge träning 

att klara av situationer som behövs i vardagen.  Ett förslag är att i förskolan arbeta med 

SST (Social Skills Training). Friends for Children är ett kognitivt-beteendeprogram för 

målgrupp 10 - 12 år där man lär sig tekniker för bland annat avslappning, vända 

negativa tankar och uppmärksamhetsträning. Man använder sig av föräldra- och 

vänsupport. Det finns också ett program som heter INSIGHTS into children´s 

Temperament or INSIGHTS där lärare och elever tillsammans arbetar kring socialt - 

emotionellt beteende. 

 

Det som kan uppfattas svårt när det handlar om barn och ångest kanske inte är att se 

tecknen. Svårigheten är istället att avgöra när dessa tecken verkligen tyder på ångest 

som kräver behandling (Headley och Campbell, 2013). Det är viktigt att hitta de barn 

som är i behov av behandling, eftersom deras fortsatta lärande och utveckling kan vara 

helt beroende av sådan hjälp i ett tidigt skede (a.a). 

 

8.6 Skolans skyldigheter  

I skolan är det mycket viktigt att all form av mobbning motarbetas.                 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
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behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för 

vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 

kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (Skollagen, 2010:800 kap 6 

§8) 

 

9. Metod 

För vår forskningsstudie har valts kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för 

att samla in vår empiri och få svar på våra forskningsfrågor. Fördelen med att genom ett 

mänskligt möte utföra en intervju är att man har möjlighet att ställa följdfrågor och även 

förtydliga frågor ifall den som svarar blir osäker på vad som efterfrågas (Fangen & 

Sellerberg, 2011). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver att intervjua är ett sätt 

att få insikt och kunskap om sociala förhållanden och enskilda människors känslor. 

Kvalitativa intervjuer kräver förkunskaper hos intervjuaren (Kvale & Brinkman, 2009). 

För att få ett innehållsrikt och brett empiriskt material för vår undersökning, har vi 

använt oss av tretton intervjufrågor. Alla frågorna har inte direkt givit oss svar på våra 

forskningsfrågor, men har ändå varit till nytta för oss i bearbetningen av resultatet.  

Vi valde att läsa litteratur om barn och ångest samt studera artiklar och avhandlingar i 

ämnet, innan vi påbörjade intervjuerna. Detta visade sig vara till stor nytta, eftersom en 

hel del begrepp förekom i svaren, som för oss annars förmodligen hade varit svåra att 

förstå. 

 

9.1 Litteratursökning 

För att hitta lämpliga och passande artiklar och studier har databaserna ERIC och Libris 

använts med sökorden: barn - ångest - skola  (Children - anxiety - school). Även 

kedjesökning har använts. “Kedjesökning innebär att man hittar lämplig litteratur 

genom att den ena texten leder till nästa, som leder till nästa…” (Rienecker & 

Jörgensen, 2014 s 138). Fördelen med kedjesökning är att den utvidgar möjligheterna 

att hitta forskning med olika perspektiv till det fält som fokuseras på. Ytterligare 

litteratur har fåtts på rekommendation av våra handledare. De flesta undersökningar, 

avhandlingar och artiklar, som vi läst, är där lärare har tillfrågats gällande sin 

medvetenhet om ångest, vilka konsekvenser som kan bli och vilka uttryck ångest kan ta 
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sig bland elever i skolan. Vår studie vänder sig till barnpsykologer på BUP-

mottagningar. Avsikten med detta är att kunna bidra med ytterligare perspektiv.  

Utifrån de insamlade intervjusvaren kommer exempel ges på hur barn med ångest 

upptäcks och vad lärare i klassrumssituationen eller skolan bör vara medvetna om när 

det gäller bemötande och förebyggande arbete kring barn med ångest. Arbetet resulterar 

på detta sätt i en kausal teori där en aktivitet eller ett förhållningssätt leder till en 

konsekvens för någon annan. I detta fall det enskilda barnet (Svensson, 2015). 

 

9.2 Urvalsgrupp 

Vi har intervjuat fyra psykologer. Samtliga har psykologexamen och en av dem har 

även en magisterexamen i hälsopsykologi och en påbörjad specialistutbildning i barn- 

och ungdomspsykiatri. Antalet år som de arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin 

varierar mellan 2,5 år och 30 år och samtliga har erfarenhet av att arbeta med barn i 

grundskoleåldern 7-15 år. Alla har också erfarenhet av att arbeta med ångest hos barn 

och ungdomar. Då vi valde ut våra respondenter hade vi som plan att hitta psykologer 

vid BUP-mottagningar från olika kommuner. För att få en trovärdighet behöver det 

också visas hur man fått tag på de intervjuade och också kunna visa att resultaten inte 

beror på att man intervjuat vissa personer och inte andra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Fem olika kommuners BUP-mottagningar kontaktades via mail där missivbrevet 

bifogades. Fyra mottagningar ansåg sig ha för hög arbetsbelastning och kunde därför 

inte ställa upp och en BUP-mottagning har inte svarat alls. Vi tog då personlig kontakt 

med fyra psykologer som ställde upp på intervju. Namnen fick vi av någon, som kände 

någon, som kände någon. Att på detta sätt få kontakt med informanter kan kallas för 

snöbollsurval (Bryman, 2011). Av de fyra vi intervjuat kommer två från samma 

kommun, men den ena har endast arbetat där en kort tid och var tidigare verksam i en 

annan del av landet. När det gäller åldrar har vi fått en mycket god spridning. Att avgöra 

hur många som ska intervjuas i en undersökning styrs, enligt Bryman (2011), av många 

olika faktorer och tiden som finns till förfogande kan vara en faktor. Det är dock viktigt 

att analysera svaren och se ifall informationen som inkommit kan räcka för att ge en 

rättvis bild. De respondenter vi valt att intervjua är psykologer som arbetar eller nyligen 

har arbetat på olika BUP-mottagningar och som har erfarenhet av att arbeta med barn i 

grundskoleåldern med ångestproblematik. 
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9.3 Genomförande 

Innan intervjuerna av psykologerna påbörjades gjordes en pilotundersökning för att se 

ifall frågorna var relevanta och för att beräkna hur lång tid en intervju kunde ta. Som 

respondent för pilotundersökningen valdes en av våra skolkuratorer. Efter 

pilotundersökningen togs en fråga bort från listan med intervjufrågor.  

Efter pilotundersökningen skickades ett missivbrev ut till fyra psykologer. I brevet 

presenterades studien och dess syfte. Två av psykologerna önskade få frågorna till sig i 

förväg, vilket vi tillmötesgick. Vi valde att åka till våra intervjupersoner för att göra 

intervjuerna och samtliga har utförts av oss båda tillsammans. Dubbla ljudinspelningar 

gjordes för att säkerställa att ingen information skulle gå förlorad av tekniska skäl. Att 

vara två och lyssna innebär en större möjlighet till att analysera och diskutera 

innebörden i svaren på ett kvalitativt sätt. I resultatpresentationen kommer en 

sammanställning av svaren som respondenterna gav att visas. 

 

9.4 Bearbetning av empirin 

Direkt efter varje intervju lyssnade respondenternas svar igenom och skrevs ner. Detta 

arbete delades upp mellan oss. Sedan jämfördes våra respondenters svar. För att 

säkerställa att allt verkligen kommit med lyssnades inspelningarna igenom ytterligare en 

gång. Fråga för fråga listades svaren, vilket gav en tydligare schematisk överblick över 

olikheter och likheter. De kategoriserade svaren sammanfattades och skrevs ner åtföljda 

av citat från de olika respondenterna.  

 

9.5 Etiska övervägande 

I boken God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011) står det vad man 

som forskare och uppsatsskrivare behöver tänka på, för att på ett så etiskt sätt som 

möjligt hantera och presentera sitt material. Vi har beaktat och tagit ställning därefter. 

Det är av stor vikt att under en forskningsprocess vara uppmärksam på frågor av etisk 

karaktär (Helldin, & Sahlin, 2010). I vår studie har inga barn intervjuats. Det kommer 

inte heller att anges vilken eller vilka BUP-mottagningar som besökts och inte heller 

kommer namnet på någon respondent att anges. Det insamlade materialet kan visa 

exempel på reaktioner och ageranden hos barn som kan kännas igen och det är av 
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största vikt att ingen sådan data kan härledas till något speciellt barn. Därför kommer 

texten att skrivas på ett avidentifierat sätt där ingen speciell händelser eller något 

speciellt agerande kan kopplas till någon speciell person. Under intervjuerna kommer 

ljudinspelningar att göras. Dessa kommer att raderas efter det att vårt examensarbete 

blivit godkänt. 

 

9.6 Metoddiskussion 

Vår bedömning är att de fyra intervjuer av psykologer som gjorts uppfyller önskemålen 

på en tillräckligt stor variation. Respondenternas ålder varierade från 30 till 65 år, deras 

arbetslivserfarenhet inom området varierade mellan 2,5 och 30 år. De arbetar eller har 

arbetat på olika BUP-mottagningar i södra Sverige. Tre av dem var män och en var 

kvinna. Hade vi fått hjälp av en psykolog med annan etnisk bakgrund än svensk hade 

mångfalden kunnat säkras på ett ännu bättre sätt. 

 

Att i ett forskningsarbete med samhällsvetenskaplig karaktär använda sig av intervjuer 

har många fördelar. Jämfört med de svar som fås från en enkät i en kvantitativ 

undersökning kan man genom att använda sig av intervju räkna med att få in 

respondenternas egna reflektioner och tankar kring frågorna på ett mycket bredare och 

mer nyanserat sätt. I en intervju får man också del av respondentens språkbruk, normer 

och emotioner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Dessa kan tydliggöra tolkningen 

av det sagda på ett betydligt mer informativt sätt än vad en enkät kan visa.  I analysen 

av en kvalitativ undersökning är det ofrånkomligt så att skillnader kan uppkomma 

mellan hur resultat tolkas. Den som analyserar har en egen erfarenhet i botten som inte 

får skymma sikten för vad respondenterna faktiskt har lagt fram. Det krävs därför en 

medvetenhet och en noggrannhet vid analys av intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det är därför en fördel, märker vi, att vara två personer i analysen av ett kvalitativt 

forskningsarbete, eftersom det hela tiden uppkommer diskussioner kring hur det sagda 

uppfattats och man kan gå tillbaka och läsa transkriptioner och lyssna till inspelningar 

tillsammans för att komma fram till rätt analys. 
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10. Resultat 

De intervjufrågor som använts i undersökningen finns i bilaga 1. Inledningsvis i 

resultatdelen presenteras den empiri som samlats in och som är relevant utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Efter det har övrig empiri presenterats som är intressant i 

sammanhanget. Svaren har grupperats enligt följande teman: ”Hur ångest beskrivs”, 

”Vad skolan kan göra”, ”Vad som påverkar uppkomsten av ångest” och ”Samverkan 

mellan BUP och skolan”.  

 

10.1 Hur ångest beskrivs  
Informanterna framhöll att i grunden är ångest en form av rädsla. En av dem inledde sitt 

svar med att påpeka att begreppet ångest används av ungdomar idag, då de egentligen 

vill tala om negativa känslor eller upplevelser generellt. 

 

Ungdomar idag använder ordet ångest för ganska mycket. Det blir ett diffust 

begrepp. Det blir ett begrepp för något man inte riktigt kan greppa; jag är  

stressad, jag är ledsen, jag mår dåligt… Man måste analysera vad det   

egentligen handlar om för att förstå. 

 

Detta ligger också i linje med vad andra informanter menade. Det framhölls att det är 

viktigt att gå till grunden med vad problemet verkligen handlar om. För att räknas som 

ångest ska problemet vara så stort att det hindrar dig från att leva och fungera i din 

vardag. Att känna sig rädd eller bli rädd är något som alla människor upplever. Det är en 

naturlig och viktig del hos oss. Vi blir rädda då en bil susar förbi i hög hastighet. Det är 

naturligt och viktigt att bli rädd i ett sådant ögonblick, vi blir varnade för något som är 

farligt och får en signal om att det kanske är bäst att hålla sig en bit ifrån. 

 

Ångest och rädsla är två språkliga termer för samma reaktion i kroppen, 

men skillnaden är att rädsla, då kan vi enas om att jo men det där är  

farligt, eller det där behöver man vara rädd för eller akta sig för.  

Ångest använder vi när det är en mer personlig upplevelse som inte alla 

delar eller som är svårare att förstå. 
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BUP bedriver specialistvård och därför brukar det röra sig om att barnen har stora 

svårigheter innan de kommer dit. Innan barn och ungdomar kommer till BUP har 

vanligtvis vårdcentralen eller skolpsykologen varit inkopplad. 

 

Informanterna var eniga om att ångest kan visa sig på olika sätt. Hos yngre barn visar 

den sig ofta genom att de är rädda och kanske inte vågar gå till skolan. Det blir som ett 

separationsångestsyndrom, man vill inte skilja sig från sina föräldrar. Hos de yngre 

barnen yttrar det sig på så sätt  att de blir ledsna och klängiga, andra kan bli arga och 

trotsiga. Eftersom små barn inte alltid kan sätta ord på hur de känner, är det vanligt att 

problemen yttrar sig i form av fysiska smärtor såsom magont, huvudvärk och ledvärk. 

Andra symptom kan vara koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter eller aggression.  

 

Hos äldre barn handlar det ofta om ångest i samband med krav. Det kan handla om krav 

på att nå målen i skolan eller krav på att nå mycket bra resultat, krav som man ställer på 

sig själv. Symptom som nämndes i samband med detta var olika former av fysiska 

symptom som till exempel huvudvärk eller bröstsmärtor och nedstämdhet, depressivitet, 

panikattacker och panik ångest. Det framkom att det, främst bland flickor, även kan 

handla om att man inte känner att man duger till det yttre. Vanligt symptom i samband 

med detta är ätstörning. Ångest kan också yttra sig i fobier. Det kan handla om skräck 

för olika saker som till exempel personer, hundar, spindlar, trånga utrymmen, öppna 

platser eller höjder. Andra tecken på ångest som informanterna nämnde var att hålla sig 

i skymundan, vara tillbakadragen, att inte våga prata när många andra hör och inte vilja 

öppna sig. 

 

En grupp som blivit vanligare på senare år på BUP-mottagningarna är de 

ensamkommande flyktingbarnen. 

 

Vi har ju ensamkommande, asylsökande barn, där är det mycket trauma,  

eventuellt PTSD3 , där kommer ju ångest – visas ju på det sättet. 

 

10.2 Vad skolan kan göra 
Informanterna framhöll vikten av att kartlägga problematiken och verkligen ta reda på 

vad som är orsaken till problemen. Orsakerna kan vara väldigt olika och det är inte alltid 
                                                
3 PTSD = posttraumatiskt stressyndrom 
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som orsaken står att finna i skolan och då kan det vara andra instanser som ska kopplas 

in.  

 

När det gäller barn med ångest och hemmasittare och sådant, ofta 

 finns det ju också en aspekt i hur barnet har det i sitt hem naturligtvis.  

Att det finns svårigheter på hemmaplan, och det är ju svårt för skolan 

att göra någonting åt kanske.  

Ibland kan ju skolan vara en bättre miljö än hemma. Så märker man  

att det är barn som utagerar i skolan eller är oroliga och rädda och  

att det inte alltid är skolan det handlar om. 

 

Respondenterna poängterade att det är viktigt att alla som arbetar i skolan är 

uppmärksamma på de tecken som barn visar och som kan vara tecken på att barnet lider 

av ångest. Någon betonade att det är elevhälsan som är den instans som i första hand 

stöttar då en elev visar tecken på att må dåligt. Inom elevhälsan finns också 

skolpsykologer som kan hjälpa till att avgöra ifall ett barn är i behov av behandling för 

sin problematik. En god dialog med hemmen är också viktigt. Vanliga saker att tänka på 

för att göra det bättre i skolan för barn och ungdomar som visar tecken på ångest kunde 

enligt våra psykologer vara trygg miljö, struktur och förutsägbarhet. 

 

En och samma person, det behövs ju en trygghet, struktur,  

förutsägbarhet. Vad är det som ska ske i morgon? Då kommer du att träffa  

den här personen. Man går igenom dagen, kanske innan, man går igenom hur  

dagen har varit efteråt. 

 

Trygga och närvarande vuxna som bryr sig, som ser, hör, frågar och söker upp, är 

viktigt. Vuxna som finns kvar och som skapar goda relationer med barnen framhölls 

som betydelsefullt. 

 

Många beskriver att de är rädda på skolan, det är otryggt, det finns ingen 

som frågar, det finns ingen som ser dem. Nä men bara stadiga vuxna som ser  

och som hör, lägger märke till, frågar och pratar liksom med barnen …nån  

som går runt i korridorerna och gör att det känns tryggt. 
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En enkel åtgärd som nämndes var att eftersträva miljöer med fasta platser. Det gäller 

både i klassrummen och i till exempel matsalen. Egna hemklassrum och att inte behöva 

förflytta sig över allt för stora områden är miljöer att sträva efter. 

 

Det är många som tycker det är jättejobbigt att gå in i matsalen, de vet inte  

vem de ska sitta med och därför undviker de att äta. 

 

En vanlig orsak till att unga söker hjälp hos BUP är att de känner ångest inför kraven i 

skolan menade flera informanter. Det nämndes att det pratas mycket om resultat, prov 

och betyg i skolan. En informant nämnde att det skulle behövas mer av ett omvänt 

tänkande, att: 

 

Man gör lärandet till en process där man mer ackumulerar kunskap inte  

bara betar av olika saker. 

 

Någon av informanterna betonade vikten av att kunna få komma undan ett tag som en 

viktig del. Ofta saknas tillgång till smårum, ställen där man kan få komma undan och 

vara ifred. Att sträva efter inkludering av alla elever är i stort en god sak, men 

inkluderingstanken har många olika perspektiv och det är viktigt att alltid se till 

individens bästa. Det behöver finnas en balans mellan att ha en mängd specialklasser 

som förr, kontra att ha alla elever i samma klass.  

 

Det är svårt det här med att alla ska gå i, den här inkluderings- 

principen är ju väldigt besvärlig och det ser ju vi jättemycket här 

eftersom vi träffar så många barn som är svåra att inkludera. Man  

ser att de behöver mindre grupper och så och gärna vill gå i mindre  

grupper och inte får det. Det är svårt. 

 

Andra saker som framkom i våra intervjuer var att det skulle vara önskvärt med färre 

elever i klasserna. Är klasserna stora finns risk för att barn inte upptäcks och kommer i 

skymundan. Det är också viktigt att arbeta förebyggande genom att prata med barnen 

om ångest. Tid för enskilda samtal är också något som finns stort behov av bland barn. 

Att förebygga mobbning nämndes också och att arbeta för en lugn kultur på skolan.  
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Det handlar om att skapa en så lugn miljö som möjligt naturligtvis. 
Förebygga mobbing. Jobba preventivt med kamratrelationer och 
ha tid till att …man skulle kunna säga Kick off, nämen lite som att 
värna om en god arbetsplats… Det är en arbetsplats för barn. Vad behöver  

barn? Få tid att leka, få tid att vara tillsammans med vuxna som hjälper  

dem till goda kontakter. 

 

En respondent nämnde att det är viktigt att inte svika ett barns förtroende. Om ett barn 

öppnat sig men inte vill att den vuxne ska prata med föräldrarna om det, så kan man inte 

bara strunta i det och kontakta föräldrarna direkt. Risken är då att barnet får mycket 

svårt att lita på de vuxna och sluter sig inne. Det är bättre att ge det hela tid och förklara 

för barnet att hen inte står ensam med sina problem utan att det är bra att använda sig av 

hjälp som finns att få.  

 

10.3 Vad som påverkar uppkomsten av ångest 
Det framkom i våra respondenters svar att det finns en ärftlig aspekt när det handlar om 

att utveckla ångest. Goda hemförhållanden kan dämpa utvecklandet av ångesttillstånd. 

Det nämndes också att på högstadiet, då det ställs helt nya krav, kan en neuropsykiatrisk 

problematik bli mer uppenbar och därigenom bli orsak till att ångest uppstår. En annan 

orsak till ångest kan vara en oupptäckt intellektuell funktionsnedsättning eller en 

särbegåvning. 
 

Det är rätt vanligt på BUP, barn vi har kontakt med, inte ligger  

över genomsnittet i begåvning, utan ofta ganska lågt. Det händer då  

och då att vi utreder barn som kan gå både i mellan- och högstadiet  

ibland och som visar sig att de har en utvecklingsstörning som man inte 

hittat i skolan…. sen finns motsatsen också, extremt välbegåvade barn. 

 

10.4 Samverkan mellan BUP och skolan 
Samtliga informanter menade att samverkan finns mellan BUP och skolan,  men att det 

behövs mycket mer samverkan. De hävdade att samverkan finns i form av möten och 

man behöver hitta tillfällen där tiden passar för alla inblandade.  

 

Det finns en samverkansform som heter Västbusmöten, samverkansmöten.  
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Då sitter man ner flera parter. Då tänker jag som är där som behandlare  

att jag får förklara hur barnet eller ungdomen fungerar. 

 

Denna form av möten mellan många olika parter används i komplexa ärenden, 

förklarade respondenten. Om det är en mer avgränsad problematik kan kontakt tas bara 

med skolan, utan att fler parter är med. En annan respondent uttryckte att samarbete 

finns om problemen är skolrelaterade och till exempel handlar om att barnet blir utsatt 

för mobbning i skolan. Ibland förekommer telefonkontakt och en respondent hade goda 

exempel på att detta fungerat väl, mest beroende på att kontakten då skett med en 

mycket engagerad lärare eller kurator. Det nämndes att det i andra fall blivit omöjligt 

eftersom personalen på skolorna bytts ut och ingen kontinuitet upplevts. BUPs pressade 

situation att inte räcka till för alla som söker hjälp framkom också som orsak till att ett 

djupare samarbete med skolan inte alltid kommer till stånd. Samtliga respondenter 

framhöll att ingen kontakt med personal i skolan skedde utan föräldrars medgivande. 

BUP har många olika behandlingar såsom KBT4, Cool Kids5 med mera. Här kan barn 

bli hjälpta, men steget till att behärska olika sociala situationer i skolan, både 

rastsituationer och lektionssituationer, kanske fortfarande blir stort. En tätare dialog 

med skolan skulle kunna hjälpa lärare till exempel med att hitta nivån för hur mycket 

press ett barn klarar.  

  

Det är väldigt individuellt med olika barn som har ångest, vad det  

handlar om i just det fallet. Om det finns någon vuxen på skolan som ett barn 

kan vara trygg med och lita på så gör ju det väldigt mycket. Bara att den 

personen finns där. Minimera det här med att personal slutar och att det är 

mycket ombyte hela tiden, och byta klass, alltså minimera sånt. 

 

Samverkan kan hindras av andra orsaker än sekretess. En psykolog tyckte att det var 

svårt att veta när hen ”gick över gränsen”. Hen berättade att ibland hör lärare av sig och  

undrar hur de ska bemöta eleven, och då kan det vara svårt som psykolog att svara.  

 

Jag är ju ingen specialpedagog, jag vet bara psykologiskt vad jag  

skulle vilja göra…jag vet hur jag vill behandla det här barnet i mitt terapirum,  

det är det jag har läst mig till, men sen hur man ska hantera henne i skolan  
                                                
4 KBT = Kognitiv beteende terapi 
5 Cool Kids = manual för behandling av ångest 
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då blir det uuhh för att där är det ju också en balansgång det beror på vad  

det är för ångest barnet har, man måste ju också utsätta barnet för det värsta  

är ju att undvika, ett undvikande beteende är det värsta som finns. 

 

 

11. Analys och sammanfattning 
 

11.1 Vad är ångest? 
I vår undersökning framkom att begreppet ångest är ett diffust och svårgreppbart ord. 

Yngre barn har särskilt svårt att förklara sin ångest. Känslan kan därför istället 

projiceras som olika former av smärta såsom magont, huvudvärk och ledvärk. Detta 

beteende kan vi koppla samman med Vygotskijs första fas i språkutvecklingen. Barnet 

har ännu inte nått den utvecklingsfas där olika skeenden och sammanhang kan kopplas 

till varandra. När barnet har nått den andra fasen ökar barnets medvetenhet att planera 
och förbereda sina handlingar. Får barnet i detta skede hjälp med att identifiera sin 
ångest, få verktyg att hantera sina känslor och öva sig i att till exempel våga ta plats, 
ökar förmågan att klara sig och må bra i situationer som annars kan vara orsak till 
ångesten. När detta nåtts ökar också självbehärskningen och beteendekontrollen som 
beskrivs i den tredje fasen i Vygotskijs språkutvekling (Dale, 1998). Hos äldre barn är 
den största orsaken till ångest kopplade till krav. Det kan handla om krav att lyckas i 

skolan. Här är det viktigt som lärare att vara medveten om den första nivån i det 

relationella perspektivet som Aspelin och Person (2013) presenterar som  ”Pedagogiska 

möten” (s. 9). Där sker det en ömsesidig  process mellan elev och lärare, där läraren 

bekräftar eleven. Alla människor har behov av bekräftelse. Om inte eleven blir 

bekräftad kan oron öka och istället få form av fysiska smärtor. Att i skolan tona ner det 

fokus som läggs på resultat i samband med prov och istället prata mer om att lärandet är 

en process nämndes också vara av stor vikt. Detta kan kopplas till det som Stensmo 

(2013) skriver att Vygotskijs proximala utvecklingszon handlar om att eleven i samtal 

med lärare gör en så kallad mikrogenes i flera steg och att det då sker 

kunskapsutveckling. Lärande är inte att ”beta av” olika områden, lärande är en process.  

 

Ångest uppenbarar sig vid olika situationer olika för varje enskild person. Ångest är i 

grund och botten en rädsla för något. Ångest kan visas i olika skepnader såsom 

undvikande, psykosomatiska åkommor, gråt och sömnsvårigheter till exempel. 
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Problematiken kan visa sig i skolan och inte hemma, genom att barnet inte vågar prata 

när andra hör, undviker att vistas i vissa miljöer med mera. Här kommer den andra 

nivån i det relationella perspektivet in (Aspelin och Persson, 2013). Den andra nivån 

kallas för ”Pedagogiska tillvägagångssätt”. Läraren behöver fårstå vikten av att ha en 

relation med eleven för att skapa en god grund för lärandet, i denna insikt skapas 

trygghet i relation till eleven som gynnar elevens självkänsla och upplevelse av att våga 

och kunna prata när andra lyssnar och att klara av att vara i miljöer som annars kan 

upplevas skrämmande. Ångest kan också visa sig hemma och inte i skolan, såsom till 

exempel att en elev har svårigheter att somna på kvällen och vill inte gå till skolan på 

morgonen, men väl i skolan fungerar allt precis som det ska. Problemen kan vara enbart 

hemrelaterade och skolan kanske då blir en fristad. Komplexiteten är stor och i våra 

intervjuer framkom att problematiken ofta beror på en mängd olika saker och visar sig 

vanligtvis både i skolan och hemma.  Kearney, Chapman och Cook (2005) påvisar i sin 

studie att skolvägran kan bero på en kombination av orsaker såsom separationsångest, 

kognitiva störningar och svåröverskådliga familjesituationer. De skriver att det är av 

stor vikt att ge barnet stöttning att komma till skolan så fort som möjligt. Går det lång 

tid är det svårare att komma tillbaka. 

 

 

11.2 Hur kan skolan skapa undervisningssituationer som gynnar barn med 

ångest att utvecklas och lära?  
 
Samhället vi lever i har stora krav på social kompetens. Att kunna kommunicera 

muntligt är en förmåga som ska tränas i skolan. Detta ställer höga krav på elever med 

ångest och också för elever som är blyga, tillbakadragna och som inte vernbalt tar plats i 

sociala sammanhang av andra skäl. Att språkligt kunna ta till sig och dra nytta av 

kunskaper kring sin problematik sker först i den tredje och sista fasen enlnigt Vygoskijs 

språkutveckling. Sådan kunskap kan erhållas i en god hem- och skolmiljö, med 

medvetna och kloka medmänniskor, (Dale, 1998). Under uppväxten behöver alltså 

dessa barn utveckla förmågor att kunna hantera sin tillbakadragenhet och få hjälp om 

det visar sig att det egentligen handlar om psykisk ohälsa i form av till exempel ångest. I 

skolans uppdrag ingår att skolan ska: 
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i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet (Lgr 11 s 9). 

 

Skolan är den plats där alla barn och unga tillbringar en stor del av sin tid. I den 

forskning som vi utgick ifrån visar det sig att lärare är medvetna och kan identifiera 

barn med ångest. Vad som upplevdes svårt var att veta hur stöd ges på bästa sätt och 

framför allt vilka krav som är rimliga att ställa på ett barn som drar sig undan och inte 

tar plats. I litteraturgenomgången har vi kort gått igenom olika personlighetsdrag. Alla 

människor är olika, men i vårt samhälle kan det vara svårt för en person som är introvert 

eller högkänslig. Lára Elise Johannisdottir (2014) har i sin masteruppsats påpekat vikten 

av att elever med inåtvänt beteende ställs inför en rimlig kravnivå när det handlar om 

muntlig interaktion, för att inte situationen ska upplevas ångestfylld för eleven. 

Klassrummet är en plats där man blir utsatt för att många andra på samma gång ska 

lyssna när man pratar. Klassrummet kan också utan rätt ledning från läraren bli en plats 

där underliggande stämningar gör att en högkänslig eller introvert person i stället 

förstärker sina svårigheter och skolan kan då bli orsak till att ett barn utvecklar ångest. I 

den tredje nivån i det relationella perspektivet, som Aspelin och Persson (2013) kallar 

”Pedagogisk rörelse” sker samverkan mellan kollegor för att skapa ett relationellt 

tänkande. Genom samtal och diskussioner i arbetslagen, eller genom att man har möten 

med forskare och lärare där man utbyter kunskaper och kompetenser kan gemensamma 

förhållningssätt och arbetssätt skapas som gynnar eleven i klassrumssituationen.  

 

Då vi frågade om vilka miljöer i skolan som ställer till mest problem för eleven, så 

dominerades svaren från våra respondenter  tillgång till närvarande vuxna i olika 

sammanhang, inte endast de rumsliga miljöerna i sig. Det framkommer i Flaten & 

Storm Mowatt Hauglands (2013) artikel att barn med ångest har behov av vuxna i sin 

närhet. Vår egen erfarenhet, i samband med trivselenkäter bland elever i skolan, är att 

idrottens omklädningsrum är en av de platser där barn känner sig otrygga och mest 

utsatta. Ingen av våra respondenter nämnde omklädningsrummen. 

 

Det som samtliga respondenter hävdade var att betygspressen och höga krav var de 

största problemen. De menade att det behövs kartläggas vad som är problemet och vad 

som är orsaken. Den pedagogiska kartläggningen underlättar för lärare att få klarhet  i 
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var eleven befinner sig kunskapsmässigt och kan därigenom bemöta eleven på ett mer 

gynnsamt sätt så att eleven kan utvecklas enligt Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Viktigt att veta i det sammanhanget är att små barn inte är så analyserande, de kan inte 

uttrycka vad som är fel och klagar därför ofta istället på magont, huvudvärk med mera. 

De har inte kommit så långt i sin utveckling. Det kan vara mycket olika för olika elever 

och vet man inte vad som är svårt kan helt fel insatser ges. Kalutskaya et al. (2015) 

skriver i sin studie att det har stor betydelse för eleven att läraren kan identifiera 

blyghet. Detta för att medvetet kunna arbeta med det blyga barnet både socialt och 

kunskapsmässigt.  

 

Mobbning kan förekomma och här handlar det om att lyssna till eleven och till 

föräldrarna. Vuxna som ser, hör, tar sig tid, bryr sig. som finns kvar och som förstår hur 

viktigt mötet är med varje elev stämmer väl överens med det som Von Wright (2002) 

skriver, att det är i mötet med varandra som vi blir de vi är. Utifrån det relationella 

perspektivet är det inte läraren, föräldern eller eleven som ensam sitter inne med 

lösningen, det hittar man i samförstånd. Samtliga respondenter framhöll att det är viktigt 

med trygga vuxna runtomkring barnet. Westling Allodi (2010) har i sin rapport om 

psykisk ohälsa bland elever  påpekat vikten av att ha goda relationer med lärare. Stor 

omflyttning bland personalen är ett problem.  

 

Skolan behöver ändras organisatoriskt för att tid till samtal med enskilda individer ska 

möjliggöras. Lärare kan underlätta genom att informera och gå igenom arbetsdagen, i 

god tid förbereda schemaavvikande aktiviteter och  sammanfatta genomgångna moment 

och händelser för att tydliggöra. Struktur och rutiner i arbetet är ett stöd för många. 

Miljön är också viktig och då kan små rum att vara i hjälpa. Det är ansträngande för 

många att under hela skoldagen vistas i rum med många människor. Uppehållsrum där 

många elever cirkulerar kan vara ett problem, matsalar likaså, även klassrum med 

mycket prat och hög ljudnivå. Det nämndes också att den inkluderande skola som vi 

idag strävar efter inte alltid är det bästa alternativet för alla. 

 

Enligt våra respondenter finns ofta genetiska orsaker till att ett barn utvecklar ångest. 

Det kan också vara hemmiljön som är orsaken. En respondent undrade varför inte 

skolan reagerar mer under de tidiga åren, under låg- och mellanstadiet. Många som 

kommer till BUP gör det först under högstadietiden och hade problemen 
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uppmärksammats tidigare hade de kanske varit lättare att lösa. I skolan behöver vi bli 

mer lyhörda för de tecken som barn visar i skolan på att något kanske inte står rätt till 

hemma och missar att göra orosanmälan till socialtjänsten i tid.  

 

För att skapa tydlighet i en analys kan man använda sig av kontraster (Ehn & Löfgren, 

2012). Vi har valt att använda vårt empiriska material till att skapa en förenklad 

dramatisering av ett “värsta scenario” såhär: 

 

Ett barn föds och i släkten finns anlag för att utveckla ångest. I hemmet finns redan 

vårdnadshavare med samma problematik och/eller annan oförmåga att kunna och orka 

vara det stöd för barnet som barnet behöver. De första åren i barnets liv blir en period av 

oförstående och otillräckliga vuxna hemma. Barnet börjar skolan. I skolan finns andra 

barn som inte hunnit lära sig att förhålla sig till sina kamrater på ett rätt sätt. Mobbning 

förekommer. Det är många olika lärare involverade i klassen och alla har olika sätt att 

arbeta och den struktur som ska genomsyra verksamheten ändras hela tiden eftersom 

personal oavbrutet kommer och går. Det hinner aldrig bildas några relationer mellan de 

vuxna i skolan och barnet. I klassrummet är det ofta stökigt och hög ljudvolym. Det 

finns ingen fysisk plats i skolan att kunna få komma undan en stund. Åren går och ingen 

har egentligen tagit reda på varför barnet beter sig annorlunda eller inte verkar må bra. 

Ingen kartläggning har skett. Betygen närmar sig och alla pratar om att ”nå målen” eller 

att få ”A” i betyg. Oavsett var på denna skala barnet befinner sig så är detta en stor 

orsak till att må psykiskt dåligt.  
 

Orsaken till detta tillspetsade sätt att sammanfatta och analysera vår studie är för att 

tydliggöra att det är många olika orsaker som gör att elever i skolan visar tecken på att 

må dåligt. Det kan vara ett skäl, men ofta är det flera orsaker. En enstaka insats är därför 

sällan tillräcklig för att hjälpa en elev som befinner sig i svårighet oavsett vad 

problemen handlar om. Det är ett nät av kunskap, omsorg, förhållningssätt, samarbete, 

struktur och god miljö som bör finnas kring våra barn och unga för att ge dem största 

möjliga förutsättningar för att lyckas att utvecklas till trygga och välmående människor 

och ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr 

11, s 9). 
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11.3 Diskussion  

Syftet med studien är att undersöka, utifrån barnpsykiatrins perspektiv, hur skolan kan 

bemöta elever med oro och ångest, som gynnar utveckling och lärande.  

 

Tidigt under intervjuerna upptäckte vi att frågorna gick in i varandra och 

respondenternas svar på en kommande fråga kom vid några tillfällen i ett tidigare skede 

i intervjun. Detta har ställt krav på stor noggrannhet hos oss vid resultatgenomgången 

och de transkriberingar av svaren som vi sammanställt har vi hela tiden kunnat gå 

tillbaka till för att kontrollera vad som verkligen sagts.  

 

Ångest kan visa sig på olika sätt menade informanterna i undersökningen. Det kan 

handla om fysiska symptom såsom magont och huvudvärk, men också att eleven visar 

ett tillbakadraget sätt eller ett utåtagerande, kan vara tecken på ångest. Bland de elever 

som inte kommer till skolan finns också barn med ångest. Lärare har en medvetenhet 

och kan identifiera elever med ångestproblematik (Leine, Bernstein & March, 2006; 

Kearney, Chapman & Cook, 2005; Headley & Campbell, 2013). 

 

Att arbeta förebyggande för att förhindra att ångest hos barn uppkommer är en viktig 

uppgift för skolan. Skolornas elevhälsoteam hamnar ofta i rollen att hjälpa och stötta när 

problem uppstår. Specialpedagogens roll och även andra professioners roller inom 

elevhälsan,  skulle med fördel kunna inriktas mer mot ett förebyggande arbete. 

(Partanen, 2012). Forskning visar på att träningsprogram som kan användas i 

klassrumssituationen där man medvetet fokuserar på övningar i syfte att ge elever bättre 

kontroll över sina känslor, förhindrar  utveckling av ångest. (Flaten & Heiervang, 2012) 

 

Samtliga informanter framhöll att ingen kontakt med skolan sker utan föräldrars 

medgivande. Sekretessen är viktig, men kan också göra så att samverkan förhindras 

eller fördröjs. Till exempel sa en respondent att hon vid något tillfälle sagt till en elev 

som kände stor press i skolan: “Har du tagit upp detta med din mentor?” Om det finns 

en samverkan mellan skolan och BUP kanske en sådan sak blir ett vuxenansvar istället 

för att läggas på eleven.  
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En slutsats kan dras att det är viktigt med behandling ifall en individ verkligen lider av 

ångest, däremot att per automatik utgå från att ett tillbakadraget sätt eller ett nervöst 

agerande måste bero på ångest är fel. Det är inte lärares eller specialpedagogers 

profession att avgöra vad som är vad, men att vara lyhörd och observant och att 

kommunicera sin oro eller sina iakttagelser med andra professioner eller med föräldrar 

är viktigt.  

Att prestationsångest, särskilt bland de äldre barnen, är den vanligaste orsaken till 

ångest framkom i vår undersökning. Många - både barn, föräldrar och lärare – upplever 

stress för att eleven har svårigheter att nå målen. Skolan har krav på hög måluppfyllelse, 

föräldrar ställer krav på sina barn, barn och ungdomar ställer krav på sig själva, 

situationen är komplex. I betygskriterierna under senare tid ställs höga krav på 

redovisningar och förmåga att argumentera och analysera. 

 

Elever som är tillbakadragna löper större risk att utveckla ångest. Detta framkom både i 

våra intervjuer och i den forskning vi tagit del av (Kalutskaya et al. 2015). Att ha en 

extrovert personlighet gör det lättare att skaffa kamrater och bli en del av en gemenskap.  

 

Våra informanter framhöll att prestationsångest är den vanligaste orsaken till ångest 

bland äldre elever.  En tanke som väcks är hur utformandet av betygskriterierna 

påverkar utvecklandet av ångest. Kanske är det just extroverta som skrivit och beslutat 

om de betygskriterier som finns i våra läroplaner. Är det rimligt att en elev som är 

mycket duktig i ett ämne, som kanske är skyhögt över sina klasskamrater i sitt kunnande 

aldrig ska kunna uppnå ett A i sitt betyg på grund av sin personlighet? De som hamnar 

längst ut på högkänslighet- och/eller introvertskalan kanske inte ens har möjlighet att 

erövra dessa förmågor fullt ut under ett helt liv. Betyder det att dessa personer inte har 

andra kvalitéter som vårt samhälle behöver? Ett antagande kan vara att vi redan idag 

missar många blivande läkar-, veterinär-, ekonom- och advokatstudenter på grund av 

dessa betygskriterier, eftersom intagningspoängen till dessa program på våra universitet 

kräver full pott i poäng. 
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12. Förslag till vidare forskning 
 

12.1 Vilken inverkan har skolornas fritidsverksamhet för barn med ångest? 
 

Då ett resultat från en undersökning sammanfattas dyker ofta nya tankar upp. I tidigare 

forskning har vi fått veta att problem med att skiljas från sina föräldrar är en vanlig 

orsak till ångest hos små barn. Det skulle vara intressant att ta reda på mer om hur barn 

med ångest påverkas av organisatoriska situationer såsom till exempel frukost innan 

skoldagen. Hur ser frukoststunden ut med  gruppstorlekar och personal? Kan detta vara 

en bidragande orsak till att matsalen är ett av de ställen som flera av våra elever med 

uttalad ångestproblematik väljer att inte gå till när de kommer upp i åldern?  

 

 

12.2 Vilken inverkan har införandet av ämneslärarsystem på låg- och 

mellanstadiet fått för barn med ångest? 
 

Enligt tidigare system i den svenska grundskolan har varje klass haft en 

klassföreståndare som undervisat klassen i de flesta teoretiska ämnena. 

Lärarutbildningen gav också behörighet till detta i sina program fram till slutet av 1980-

talet. Under decennierna därefter har utbildningarna ändrats ett flertal gånger och den 

behörighet som getts att undervisa i de olika ämnena har varierat. Eftersom det under 

senare år nu ställts krav från Skolverket på behöriga lärare i alla ämnen har det blivit ett 

pusslande av lärartjänsterna ute på skolorna, och detta har resulterat i betydligt fler 

undervisande lärare i varje klass i de lägre åldrarna. Fördelar finns med detta, men hur 

påverkas möjligheten till ett relationellt förhållande mellan lärare och elever då antalet 

lärare som eleverna möter varje dag ökat så drastiskt? 

 

12.3 Finns det olika orsaker till ångest hos flickor och pojkar? 
 

I våra intervjuer, och även i de studier vi tagit del av, framkommer det skillnader i 

ångesten bland flickor och pojkar. Detta är inte något vi har tagit avstamp i, men vi ser 

att här finns en möjlighet för andra att ta vid och bredda kunnandet i ämnet. 
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Mall till intervjufrågor    Bilaga 1 

 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom barnpsykiatrin-BUP? 

3. Har du erfarenhet av att arbeta med barn i grundskoleåldern 7-15 år? 

4. Har du erfarenhet av att arbeta med ångest hos barn? 

5. Anser du ångest vara en vanlig problematik? 

a. Hur vill du beskriva (definiera) ångest hos barn  

b. Vilka tecken (symptom) visar barn med ångest?  

 (Välj de tre mest typiska). 

6. Vid vilken ålder kommer barn med ångest för behandling? 

7. Vilken form av behandling erbjuds. 

8. Sker det någon samverkan med skolan när det gäller elever med 

ångest? 

a. Om det gör det, hur ser den ut. 

9. Vilket stöd behöver elever med ångestproblematik i skolan? 

10. Vilken miljö i skolan ställer till mest problem för eleven? 

11. På vilket sätt skulle skolan kunna arbeta preventivt mot ångest. 

12. Är det något du vill tillägga som vi inte har nämnt? 

 

    Tack för att du deltagit i vår intervjustudie! 
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Hej!     Bilaga 2 
 

Vi som skriver studerar på specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. I 

det examensarbete på 15 p, som vi precis påbörjat, kommer vi att söka kunskap om 

vad ångest är hos barn och om vad skolan behöver veta för att skapa gynnsamma 

förutsättningar. Vi kommer att intervjua psykiatriker, psykologer och/eller socionomer 

som arbetar på BUP-mottagningar.  
 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet och ingen 

respondent kommer att namnges. Vi kommer att skriva på ett avidentifierat sätt där 

ingen speciell händelse eller något speciellt agerande kan kopplas till någon speciell 

person. Under intervjuerna kommer vi att göra ljudinspelningar. Dessa kommer att 

raderas efter det att examensarbetet är godkänt. 
 

Intervjun kommer att ta 30 minuter och vi hoppas att Du har möjlighet att delta. 

Självklart kommer vi till Din arbetsplats. Vi önskar ha Ditt svar via mail senast den 5 

maj. 
 

marika.borg@molndal.se 
marita.strandman@edu.boras.se 

 

Med hopp om Ditt deltagande, 
Marika Borg och Marita Strandman 



  
 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


