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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida små barns relationer 
till föräldrar och kamrater hänger samman med olika typer av 
aggressivitet. Könsskillnader i aggressivitetstyper och deras kopplingar 
till relationer undersöktes. Målgruppen i studien var 200 tre- till 
femåriga barn vid 12 förskolor i en svensk stad. Skattningar gjordes av 
föräldrar och förskollärare. Det fanns ett samband mellan ett barns 
aggressivitet och han/hennes relationer till föräldrar och kamrater. 
Föräldrarnas skattningar av aggressivitet var dock inte relaterade till 
lärarnas skattningar av barnets relationer, och lärarnas skattningar av 
aggressivitet var inte relaterade till föräldrarnas skattningar av barnets 
relationer. Resultatet visar att några generella könsskillnader i 
kopplingen mellan aggressivitet och relationer inte finns. 

 

Nyckelord: Förskolebarn, aggressivitet, föräldra-barn-relationer, 
kamratrelationer 
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Aggression and preschool children’s relationships ¹ 

Marlene Mörn 

Department of Behavioural, Social and Legal Sciences 
Psychology, Örebro University 

 

 

The purpose of this study was to see whether young children’s 
relationships to parents and peers are connected with different types of 
aggression. Gender differences in types of aggression and their 
associations with relationships were examined. The target group in the 
study was 200 three- to five year olds in twelve preschools in a Swedish 
city. The ratings were done by parents and preschool teachers. There was 
an association between a child’s aggression and his/her relations to 
parents and peers. Parents’ ratings of aggression were not related to 
teacher’s ratings of the child’s relations, and teachers’ ratings of 
aggression were not related to parent’s ratings of the child’s relations. 
The results show that there are no general gender differences in the 
connection between aggression and relations.  

Keywords: Preschool children, aggressive behavior, parent-child 
relations, peer relations 
 
 

  ¹ Psychology C, Spring 2007. Supervisor: Anna-Karin Andershed 

 

Introduktion 

Ett barns aggressiva beteende har en betydande roll i barnets fortsatta utveckling och för hur 

barnet anpassar sig i olika relationer och situationer senare i livet. Många studier visar att fysisk 

aggressivitet i barndomen är den starkaste riskfaktorn för brottslighet och missbruk i ungdomen 

och vuxenålder (se t.ex. Werner & Crick, 2004, för en översikt). Men aggressiviteten kan också 

få andra, mer direkta konsekvenser för barnet. Ett barns aggressiva beteende är också relaterat 

till hur hans eller hennes relationer till andra människor ser ut. Aggressivitet ses ofta som 

grunden till dåliga relationer (Deater-Deckard, 2001), och har kopplats samman med problem i 
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olika relationer, bland annat i föräldra-barn- och kamratrelationer (se Andershed & Pepler, 

2007).  

Aggressivitet definieras vanligen som en handling som syftar till att skada någon annan. 

Man har i tidigare forskning ibland delat in aggressivitet i olika typer: varför man uttrycker 

aggressivitet är den ena vanligt förekommande indelningen (proaktiv och reaktiv aggressivitet) 

och hur man uttrycker aggressivitet är den andra (fysisk/overt, verbal och relationell 

aggressivitet). Reaktiv aggressivitet innebär att man lätt blir provocerad medan proaktiv 

aggressivitet är mer målinriktad och inte behöver provoceras fram (Dodge & Coie, 1987). 

Fysisk/overt aggressivitet är en öppet konfronterande handling med avsikt att skada någon 

fysiskt, verbal aggressivitet innebär att man försöker att skada någon genom att säga elaka saker 

och relationell aggressivitet innebär att man genom att manipulera och kontrollera relationer, så 

som att sprida elaka rykten, försöker att skada någon annan (Connor, 2004; Crick & Grotpeter, 

1995).  

 Man utgår ofta ifrån att det finns skillnader i aggressivitet mellan pojkar och flickor. Det 

finns dock studier som tyder på att könskillnaden i aggressivitet inte är kvantitativ, det vill säga 

att pojkar och flickor är lika aggressiva, utan att skillnaden är kvalitativ, alltså att de uttrycker sin 

aggressivitet på olika sätt (Crick, 1997). Vissa menar att pojkar är mer overt aggressiva än 

flickor (Berkowitz, 1993; Block, 1983; Parke & Slaby, 1983) och att flickor är mer relationellt 

aggressiva än pojkar (Cairns, Cairns, Neckerman, Ferguson, & Gariepy, 1989; Crick & 

Grotpeter, 1995; Feshbach, 1969; Lagerspetz, Björkqvist, & Peltonen, 1988 se Crick 1997). Man 

har hävdat att detta beror på att barn uttrycker sin aggressivitet på det sätt som de tror mest 

effektivt skadar det andra barnets sociala målsättningar: Pojkar använder fysisk, overt 

aggressivitet på grund av att det får konsekvenser för deras egna och det andra barnets strävan att 

dominera andra, medan flickor använder relationell aggressivitet för att det får konsekvenser för 
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det andra barnets känsla av samhörighet och närhet till andra människor (se Crick & Grotpeter, 

1995). Många forskare menar, i enlighet med detta, att flickor oftast uttrycker sin aggressivitet i 

sina relationer med andra (Moretti, DaSilva, & Holland, 2004; Pepler & Craig, 2005; Pepler, 

Craig, Yuile, & Connolly, 2004 se Andershed & Pepler, 2007) och att de också använder sina 

relationer för att vara elaka mot andra (Xie, Cairns, & Cairns, 2005, se Andershed & Pepler, 

2007). Denna könsskillnad borde också innebära att följderna av barnets aggressivitet när det 

gäller relationer till andra är olika för pojkar och flickor.   

 Om det är så att vissa typer av aggressivitet är normativa för pojkar och andra för flickor så 

borde flickor och pojkar också skilja sig åt gällande konsekvenserna av dessa olika sätt att 

uttrycka aggressivitet. Studier har visat att barn som uttrycker aggressivitet som inte är 

könsnormativ för dem (m.a.o. pojkar som uttrycker relationell aggressivitet och flickor som 

uttrycker fysisk, overt aggressivitet) har svårare att anpassa sig än barn som uttrycker 

aggressivitet som är könsnormativ för dem (m.a.o. pojkar som uttrycker fysisk, overt 

aggressivitet och flickor som uttrycker relationell aggressivitet) eller barn som inte är aggressiva 

(Crick, Ostrov, Werner, 2006). Utifrån ett relationsperspektiv, skulle detta alltså kunna innebära 

att konsekvenserna av ett barns aggressivitet ser olika ut beroende på barnets kön. Flickor kunde 

tänkas ha svårt att utveckla goda relationer med andra vilken slags aggressivitet de än uttrycker; 

en könsnormativ relationell aggressivitet där de försöker att manipulera sociala sammanhang 

vilket sannolikt inte uppfattas som positivt utifrån ett relationsperspektiv, eller en icke-normativ 

fysisk/overt aggressivitet där de uttrycker ett beteende som uppfattas som avvikande av 

omgivningen. Pojkar som uttrycker en könsnormativ fysisk/overt aggressivitet kunde tänkas ha 

svårigheter att utveckla goda relationer främst med kamrater då de strävar efter dominans i en 

relation som borde vara jämlik, medan pojkar som uttrycker icke-normativ relationell 

aggressivitet uppfattas som avvikande av omgivningen. 
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 Studier av sambandet mellan relationer och olika sorters aggressivitet hos små barn är få 

till antalet. De allra flesta studierna har fokuserat på äldre barn, från skolålder och uppåt (Crick, 

Casas, & Mosher, 1997). Dessutom har man inte kontrasterat relevansen för relationer av de 

olika aggressivitetsdimensionerna (hur och varför) mot varandra. Syftet med denna studie är att 

titta på huruvida små barns relationer till föräldrar och kamrater hänger samman med olika typer 

av aggressivitet. Är de olika typerna av aggressivitet kopplade till relationer med andra, i så fall 

hur och finns där könsskillnader? Beror dessa kopplingar på barnets kön och vilken typ av 

aggressivitet barnet uttrycker?  

Metod 

Deltagare 

Målgruppen i denna studie var 200 tre- till femåriga barn vid 12 förskolor i en medelstor svensk 

stad. Skattningar gjordes av förskollärarna för 178 barn (89 % av målgruppen) och 

föräldraskattningar gjordes för 141 barn (79 % av de som blev bedömda av förskollärare, 71 % 

av målgruppen). Pojkarna utgjorde 47 % (n=84) av deltagarna, flickorna 52 % (n=92) . Av 

deltagarna var 27 % treåringar (n=48), 38 % fyraåringar (n=68) och 35 % femåringar (n=62). 

Vad gäller bortfallet valde åtta föräldrar aktivt att inte delta, två föräldrar fyllde inte i 

frågeformulären på grund av att de inte förstod svenska, och fem formulär hann inte lärarna göra 

färdiga, medan övriga sju av okänd anledning inte blev ifyllda. 

Material 

Frågeformulär delades ut till föräldrar och förskollärare för att samla in information om barnen. 

Barnen och deras kamrater bedömdes vara för unga för att själva kunna svara på de frågor som 

behövde ställas. De formulär som besvarade av förskollärare och föräldrar innehöll frågor om 

barnets aggressivitet och hans/hennes kamratrelationer. Föräldrar svarade även på frågor 

angående föräldra-barnrelationer. Frågorna som besvarades handlade om reaktiv och proaktiv 
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aggressivitet (Dodge & Coie, 1987), verbal aggressivitet (Direct and Indirect Aggression Scales 

(DIAS); Björkqvist, Lagerspetz & Österman, 1992) och overt och relationell aggressivitet 

(Preschool Social Behaviour Scale – Teacher form (PSBS-T); Crick et al., 1997). Dessutom 

besvarades frågor angående positiva uppfostringsmetoder (Alabama Parenting Questionnaire 

(APQ); Frick, 1991), inkonsekventa uppfostringsmetoder (APQ), värme i föräldra-barnrelationen 

(APQ) samt prosociala kamratrelationer (PSBS-T). Skattningarna gjordes på en skala från ett 

(stämmer aldrig på detta barn) till fyra (stämmer alltid) eller ett (aldrig) till fyra (ofta). Alla 

skalor z-transformerades för att underlätta jämförelser mellan skalorna. 

 Items som användes för att bedöma reaktiv aggressivitet var till exempel ”Ger igen om 

någon retas” och ”Blir extremt arg om han/hon bråkar med någon” (Dodge & Coie, 1987). 

Cronbach’s alpha för lärarbedömningarna var α=.56 (3 items) och för föräldrabedömningarna 

α=.58 (3 items). Items för att bedöma proaktiv aggressivitet var till exempel ”Använder fysisk 

styrka för att få styra över andra” och ”Hotar och mobbar andra barn” (Dodge & Coie, 1987). 

Cronbach’s alpha för lärarbedömningarna var α=.77 (3 items) och för föräldrabedömningarna 

α=.44 (3 items). 

 Items som användes för att bedöma verbal aggressivitet var till exempel ”Kallar andra barn 

elaka saker” och ”Retar andra barn”. Cronbach’s alpha för lärarbedömningarna var α=.76 (3 

items) och för föräldrabedömningarna α=.70 (3 items). 

 Items som användes för att bedöma relationell aggressivitet var till exempel ”Säger åt 

andra barn att han/hon inte tänker leka med dem eller vara vän med dem om de inte gör som 

barnet vill” och ”Försöker få andra barn att inte tycka om vissa barn”. Cronbach’s alpha för 

lärarbedömningarna var α=.78 (6 items) och för föräldrabedömningarna α=.68 (6 items).  Items 

som mätte overt aggressivitet var till exempel ”Sparkar eller slår andra barn” och ”Gör andra 
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barn illa genom att nypas”. Cronbach’s alpha för lärarbedömningarna var α=.91 (6 items) och för 

föräldrabedömningarna α=.66 (6 items). 

 Items som mätte positiva uppfostringsmetoder var till exempel ”Du berömmer ditt barn 

och ger komplimanger när han/hon gjort något bra” och ”Du talar om för ditt barn att du tycker 

om att han/hon hjälper till med diverse saker i hemmet”. Cronbach’s alpha för denna skala var 

α=.62 (6 items). Items som besvarades angående inkonsekventa uppfostringsmetoder var bland 

andra ”Du hotar att bestraffa ditt barn för att sedan inte göra det” och ”Du känner att det är mer 

besvär än vad det är värt att få ditt barn att lyda dig”. Cronbach’s alpha för denna skala var α=.57 

(5 items). Items rörande värme i föräldra-barnrelationen var till exempel ”Du visar med ord och 

gester att du tycker om ditt barn” och ”Du tar upp de positiva och sällan de negativa sakerna som 

ditt barn gör”. Cronbach’s alpha för denna skala var α=.58 (6 items). 

 De prosociala kamratrelationerna mättes med items såsom ”Är bra på att dela med sig och 

att turas om” och ”Säger och gör snälla saker för andra barn”. Cronbach’s alpha för 

lärarbedömningarna var α=.87 (4 items) och för föräldrabedömningarna α=.64 (4 items). 

Procedur 

Alla barn blev enskilt bedömda, och de flesta skattningarna gjordes av både förskollärare och 

föräldrar. Föräldrarna blev brevledes informerade om syftet med studien och om att deras svar 

var anonyma. Föräldrarna meddelade lärarna om de valde att inte delta i studien. 

Frågeformulären samlades in från förskolorna inom en månad och i brevet till föräldrarna stod 

det att de hade två veckor på sig. Två påminnelser skickades till föräldrarna, en efter två veckor 

och en efter sex veckor. Den totala datainsamlingen tog ungefär 10 veckor.  

Statistiska analyser 
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T-test gjordes för att se könsskillnader i aggressivitet och relationer. Korrelationsanalyser 

utfördes för att se huruvida de olika typerna av aggressivitet hänger ihop med de olika 

uppfostringsmetoderna och också hur de är relaterade till varandra.  

Eftersom olika typer av aggressivitet tenderar att överlappa varandra utfördes 

regressionsanalyser för att se det unika bidraget av varje variabel vad gäller relationer till andra. 

Korrelations- och regressionsanalyser genomfördes för pojkar och flickor separat, för att 

undersöka könsskillnader i mönster av resultat 

Resultat 

T-test av könsskillnader i aggressivitet och relationer visar inte på några signifikanta skillnader, 

med undantag för overt aggressivitet där pojkarna uppvisar högre grad av aggressivitet än 

flickorna enligt föräldra- och lärarskattningar, t (137) = 3.21, p < .01, och t (174) = 2.58, p < .05, 

respektive, samt prosociala kamratrelationer där flickorna uppvisar högre grad av prosocialitet än 

pojkarna enligt föräldraskattningar, t (137) = -2.14, p < .05. 

De olika typerna av aggressivitet är korrelerade med varandra, med undantag för 

föräldrarnas skattningar av pojkars overta aggressivitet och relationella aggressivitet, se Tabell 1. 

Då lärarna skattar aggressivitet är sambanden i de flesta fallen starkare än då föräldrarna skattar, 

både vad gäller flickor och pojkar. Sambanden mellan aggressivitetstyperna skiljer sig inte 

märkbart mellan könen. 

Det finns samband mellan aggressivitet och barnets relation till föräldrar och kamrater. 

Högre grad av inkonsekventa uppfostringsmetoder är relaterade till mer aggressivt beteende. 

Högre grad av positiva uppfostringsmetoder, värme i föräldra-barnrelationen och prosociala 

kamratrelationer är relaterade till mindre aggressivt beteende, se Tabell 2. 
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Tabell 1 
Sambanden mellan olika typer av aggressivitet hos pojkar och hos flickor, r (n). 

Not. Pojkar över diagonalen; Flickor under diagonalen. Samband mellan föräldra- och lärarbedömningar i övre 
diagonalen.  
** p <.01; *** p <.001 
n.s. = icke signifikanta korrelationer 
 
 Korrelationsanalyserna visar vidare att föräldrarnas skattningar skiljer sig från lärarnas 

skattningar. Föräldrarnas skattningar av barnets aggressivitet har inga statistiskt signifikanta 

samband med lärarnas skattningar av barnets kamratrelationer. Lärarnas skattningar av barnets 

aggressivitet har inga eller mycket svaga samband med föräldrarnas skattningar av barnets 

relationer till andra, se Tabell 2. 

 Regressionsanalyser visar på ett annat mönster än korrelationerna, vad gäller unika effekter 

av aggressivitetstyperna, se tabell 3. Föräldrars positiva uppfostringsmetoder förklarades för 

pojkarna av grad av relationell aggressivitet, och för flickorna av såväl verbal som reaktiv 

aggressivitet. Värt att notera här är dock att det är hög grad av reaktiv aggressivitet som förklarar 

föräldrars positiva uppfostringsmetoder gentemot flickor. 

  Reaktiv Proaktiv Verbal Relationell Overt 

Föräldrabedömning Reaktiv .23** 
(134) 

.39** 
(64) 

.66*** 
(65) 

.49*** 
(65) 

.39** 
(65) 

Proaktiv .43*** 
(73) 

.10 n.s. 
(134) 

.51*** 
(64) 

.40** 
(64) 

.41** 
(64) 

 Verbal .69*** 
(71) 

.52*** 
(72) 

.24** 
(135) 

.46*** 
(65) 

.45*** 
(65) 

Relationell .47*** 
(73) 

.42*** 
(74) 

.55*** 
(72) 

.24** 
(138) 

.14 n.s. 
(65) 

Overt .54*** 
(73) 

.53*** 
(74) 

.72*** 
(72) 

.51*** 
(74) 

.22** 
(139) 

       
Lärarbedömning Reaktiv – .51*** 

(83) 
.56*** 
(83) 

.46*** 
(83) 

.51*** 
(83) 

Proaktiv .72*** 
(88) 

– .72*** 
(83) 

.70*** 
(83) 

.86** 
(83)* 

 Verbal .87*** 
(89) 

.68*** 
(89) 

– .61*** 
(83) 

.78*** 
(83) 

Relationell .74*** 
(89) 

.81*** 
(89) 

.75*** 
(91) 

– .63*** 
(83) 

Overt .62*** 
(89) 

.70*** 
(89) 

.70*** 
(91) 

.63*** 
(92) 

– 
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Föräldrars inkonsekventa uppfostringsmetoder förklarades för pojkarna främst av verbal 

aggressivitet. Värme i föräldra-barnrelationen förklarades för pojkarna främst av proaktiv 

aggressivitet. Både för pojkar och flickor förklaras prosociala kamratrelationer av lägre grad av 

overt aggressivitet, i synnerhet vad gäller lärarnas skattningar men också föräldraskattningar för 

pojkar. I flickornas föräldraskattningar är det däremot lägre grad av reaktiv och relationell, samt 

högre grad av verbal aggressivitet som förklarar prosociala kamratrelationer. 

Diskussion 

Denna studie visar att barns aggressivitet och relationer till andra hänger samman med varandra. 

Ju mer aggressivt ett barn är, desto sämre tycks hans eller hennes relationer till föräldrar och 

kamrater vara. Detta gäller för såväl föräldra- som lärarskattningar av både aggressivitet och 

barnets relationer. Hög grad av positiva uppfostringsmetoder är kopplade till lägre grad av 

aggressivitet, medan hög grad av inkonsekventa uppfostringsmetoder är kopplade till högre grad 

av aggressivitet. Det finns dock några undantag. Reaktiv aggressivitet är inte nödvändigtvis 

negativt för föräldra-barnrelationen, och verbal aggressivitet är inte nödvändigtvis negativt för 

kamratrelationer, åtminstone för flickor. 

 Resultaten av korrelationsanalyserna skulle kunna tyda på att om ett barn är aggressivt så 

är han/hon inte bara aggressiv på ett sätt, utan uttrycker aggressivitet av flera olika typer. Ett 

barn som är öppet aggressivt tycks visa sin aggressivitet på flera sätt, exempelvis reaktiv, 

proaktiv och overt. Ett barn uppfattas sannolikt inte som till exempel väldigt overt aggressivt 

men helt utan verbal aggressivitet. Då olika typer av aggressivitet är så starkt kopplade till 

varandra visar korrelationsanalyser av sambandet mellan aggressivitet och relationer troligen inte 

bara effekterna av exempelvis reaktiv aggressivitet, utan då reaktiv aggressivitet uttrycks så 

indikerar det också en närvaro av andra typer av aggressivitet. 
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 Studier som gjorts har visat att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i 

aggressivitet, men i denna studie finns inga sådana tydliga skillnader, med undantag för fysisk 

aggressivitet där det fanns en mindre skillnad. Detta kan bero på att barnen som studerats 

tidigare varit äldre och att könsskillnader i aggressivitet blir utpräglade först efter förskoleåldern. 

Kanske barnen i förskola är för unga för att på ett mer systematiskt sätt börja använda beteenden 

som är ”normativa” för sitt kön.  

 Vad gäller föräldrars till synes positiva reaktioner på flickors reaktiva aggressivitet, kan 

detta möjligen ha att göra med förutsägbarhet och inlevelseförmåga från föräldrarnas sida. 

Reaktiv aggressivitet är en typ av aggressivitet som är lätt för en utomstående att observera. Att 

ett barn blir aggressivt och reagerar på provokation kanske inte upplevs som ”konstigt”, utan kan 

kanske i vissa fall till och med uppfattas som positivt – att det är en god egenskap att reagera om 

det är något man tycker är fel eller orättvist. 

 Skillnaderna mellan kopplingarna mellan lärares och föräldrars skattningar av aggressivitet 

och relationer kan bero på deras olika utgångslägen för bedömningarna. Kanske barnet beter sig 

på ett sätt hemma och på ett annat sätt i skolan. Hemma har inte barnet lika många barn runtom 

sig samtidigt. Barnet blir kanske inte provocerat på samma sätt eftersom barnet själv väljer 

kamrater att umgås med. Barnet har också olika relationer till sina föräldrar och till sina lärare 

och kanske det påverkar hur barnet beter sig. Föräldrarna är kanske inte lika objektiva som 

lärarna och har heller inte andra barn att jämföra med. Det här är något som tidigare studier inte 

har tagit i beaktande. Om barnet trivs i skolan men inte hemma eller vice versa påverkas 

sannolikt också humöret. Detta kommer att påverka hur barnet beter sig gentemot andra, vilket i 

sin tur påverkar barnets relationer. 

 Det finns flera möjliga tolkningsmöjligheter av de resultat som presenterats här. En fråga 

man kan ställa sig i detta sammanhang är om det är uppfostringsmetoden som gör barnet 
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aggressivt och gör att barnet får svårt att anpassa sig eller är det barnets aggressiva beteende som 

påverkat föräldrarelationen och därmed uppfostringsmetoden. Alltså, beror barnets beteende på 

föräldrarnas uppfostringsmetoder och/eller är föräldrarnas uppfostringsmetoder en reaktion på 

barnets beteende (Stattin & Kerr, 2003)? Ett aggressivt, svårhanterligt barn är möjligtvis svårare 

att uppfostra och socialisera in i ett positivt sätt att hantera sina relationer. Är det därför 

uppfostringsmetoden som direkt påverkar hur bra barnet anpassar sig i relationer, och inte alls 

barnets aggressivitet? Eller är det på grund av barnets dåliga relation till sina föräldrar som 

barnet blir aggressivt i andra relationer. På basis av denna studies resultat är det svårt att dra 

någon slutsats om detta. För att kunna göra det krävs longitudinella studier som följer 

utvecklingen av aggressivitet och barnets relationer till andra över tid.  

 Den interna konsistensen hos måtten i denna studie är till största delen acceptabla. Varför 

reliabiliteten i en del av skalorna som använts är så låg kan bero på att de utgörs av få frågor. 

Sambanden mellan de olika typerna av aggressivitet visar dock på hög intern validitet. Dessutom 

användes i denna studie publicerade beprövade instrument.  

 Tidigare forskning som gjorts på förskolebarn där man använt barnens kamrater som 

informatörer har visat att flickor uttrycker mer indirekt aggressivitet än pojkar (Crick et al., 

1997). Skillnaden i resultat mellan denna studie och tidigare studier kan möjligen bero på att 

kamrater får se annan aggressivitet än föräldrar och lärare får. Även om tidigare studier har visat 

att lärarskattningar kan ersätta kamratskattningar (Crick et al., 1997), så kan denna studie ha en 

svaghet genom att inte ha med kamrater som informatörer. 

 Det finns fortfarande obesvarade frågor angående förskolebarn och deras beteenden, 

speciellt angående deras aggressiva beteenden. Genom ytterligare forskning inom detta område 

skulle man kanske kunna hitta tidiga tecken på aggressivt beteende och därigenom kunna 

förhindra både att barnet fortsätter sitt aggressiva beteende och en negativ utveckling inom andra 
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områden, exempelvis vad gäller relationer till andra. Här kan både barnets aggressiva beteende 

och barnets dåliga relationer bidra till fortsatta problem senare i livet. Det är sannolikt inte bara 

barnets aggressiva beteende, utan också barnets dåliga relationer i sig som spelar roll då nya 

relationer ska utvecklas. Barn lär sig genom relationer, och därför kan man anta att en relation 

kan bidra till utvecklingen av en annan (Andershed & Pepler, 2007). Eftersom det har visat sig 

att aggressiva barn ofta hamnar i problem, skulle det vara värdefullt för dem att få hjälp och stöd 

redan tidigt i livet. En tidig identifiering av de som riskerar att utveckla problem är därför av stor 

betydelse. 
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