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Abstract  

 
 

Title: Therapy school for children with psychosocial problems, a follow up on the Liljanschool what 

the children´s legal guardians opinions feel about child development. 

A study by Gulistan Kavak has been done about the therapy school, Liljanschool. The school 

handles children between the ages seven and twelve who suffer from psychosocial 

problems. These psychosocial problems may be the children’s’ experiences of psychological trauma, 

attachment-difficulties and anxiety. Therapists, teachers, educators and medical professionals work 

at Liljanschool.  

The purpose of this thesis is to see how parents see their children’s’ development at the school from 

there very first day until there last. Three questions have been formulated: How do parents of the 

children understand the development of the therapy that Liljanschool contributes with? How do the 

parents think that the school situation has been for their children? Do the school staff´s views and the 

parent´s views differ regarding cooperation between staff, parents and children? 

I have done a qualitative study.  In-depth interviews were conducted with the staff of the school and 

the children’s parents. The results show that the majority of respondents were positive about the 

school. The analysis shows that through the extension-theory, the children and parents have 

developed together. The children’s’ behaviour has changed in a positive way. 
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Sammanfattning  

 

Titel: Terapiskolan för barn med psykosociala problem, en uppföljning på Liljanskolan om vad barnens 

vårdnadshavare tycker om barnens utveckling.  

 

En utvärderande forskningsstudie av Liljanskolan har skrivits av Gulistan Kavak. Liljanskolan är en 

terapiskola för barn mellan sju och tolv år som lider av psykosociala problem. Dessa psykosociala 

problem kan vara barn med psykisk traumatiska upplevelser, anknytningssvårigheter och ångest. På 

Liljanskolan arbetar behandlare, lärare, pedagoger och beteendevetare. Syftet med uppsatsen är att se hur 

föräldrar till barnen ser utvecklingen hos barnen från start till den dagen de slutar på Liljanskolan. För att 

besvara syftet har tre frågeställningar ställts och dessa lyder på följande sätt: Hur uppfattar föräldrarna 

barnens utveckling av terapin som Liljanskolan bidrar med? Vad tycker föräldrarna till barnen att 

skolsituationen har gått för barnen? Skiljer sig skolpersonalens syn från föräldrarnas syn när det gäller 

samarbetet mellan personal, föräldrarna och barnen på Liljanskolan? 

 

En kvalitativ undersökning har genomförts där djupintervjuer har gjorts med skolpersonal och 

föräldrar. Resultatet av studien visar att den större delen av respondenterna är positiva till barnens 

utveckling på Liljanskolan. Analysen visar att genom anknytningsteorin har barnen och föräldrarna 

tillsammans utvecklats där beteendet hos barnen har ändrats på ett mer positivt sätt.  

 

Nyckelord  

Anknytning, psykosocial, psykiskt trauma, terapi 
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1. Inledning  

Magnus Tideman som är professor i handikappvetenskap med inriktning mot socialt arbete på 

Högskolan i Halmstad skriver att den vanligaste orsaken till psykosociala problem som uppstår hos 

en individ är problematik som uppstår i familjerelationer och uppväxten. Tideman skriver att mer än 

25 % av de människor som lever med psykosociala problem har haft bristande uppfostran och levt i 

svåra familjeförhållanden (fub.se). Människans kännedom, uppförande och omgivning tolkas med 

varandra, detta förklaras utifrån begreppet psykosocial. Omgivningen skapar sociala normer, synsätt, 

värderingar hos en individ. Människans psykiska hälsa och utveckling är bunden till förhållanden 

mellan familj, sociala nätverk, sysselsättning och många andra faktorer. Människans psykosociala 

faktorer är en blandning av bakgrundsfaktorer (Psykologiguiden.se). Det psykosociala problemet som 

uppstår hos ett barn kan bero på många olika faktorer. En faktor kan vara brist på anknytning till 

någon vuxen under sin barndom (Broberg och Granqvist, 2010:57-58). De människor som lider av 

psykosociala problem behöver specifik hjälp mot sin problematik och därför skapades en terapiskola 

1960. Innan 1960 fanns inga liknande skolformer. Liljanskolan var den första terapiskolan som 

grundades i Sverige och den fick namnet Liljeholmens terapiskola. Sedan spred sig denna skolform 

och finns idag på flera andra städer i Sverige (Liljanskolan.se).  

 

Liljanskolan som är den första terapiskolan är en valmöjlighet för de barn som har psykosociala 

problem. På grund av sin problematik behöver barnen hjälp med att hantera sina svårigheter. 

Liljanskolan arbetar med olika teorier och behandlingar så som individuell terapi, familjeterapi, 

samarbeta med föräldrarna samt föräldrar utbildning.    

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en forskningsutvärdering på Liljanskolan se hur föräldrar till de 

barn som lever med psykosociala problem som till exempel trauma eller normbrytande beteende ser 

utvecklingen hos sina barn från den dagen de börjar på Liljanskolan till den dagen de slutar på 

Liljanskolan

 Hur uppfattar föräldrarna barnens utveckling av terapin som Liljanskolan bidrar med?  

 Vad tycker föräldrarna till barnen att skolsituationen har gått för barnen?  
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 Skiljer sig skolpersonalens syn från föräldrarnas syn när det gäller samarbetet mellan 

personal, föräldrarna och barnen på Liljanskolan? 

1.2.2 Avgränsning  

Då jag nyligen har fått prova på att arbeta på terapiskolan Liljanskolan väcktes mitt intresse av att 

skriva C- uppsatsen om barn med psykosociala problem. Arbetsplatsen frågade om en studie på hur 

det har gått för barnen på Liljanskolan kunde göras. En forskningsutvärdering på Liljanskolan 

kommer därför att göras. Den sista utvärderingen som gjordes av skolan var under 2006 och efter det 

har ingen uppföljning gjorts, därför valde jag att skriva om Liljanskolan. Fokus kommer ligga på 

barnens föräldrar och personalen, för att få deras uppfattning av barnens utveckling på Liljanskolan. 

Under min första arbetsdag fanns det elever som inte hade mycket kvar på Liljanskolan och skulle 

slussas vidare till en vanlig skola. Funderingar kring hur barn utvecklas på Liljanskolan blev ett 

ämne som jag ville fördjupa mig i. Jag kommer dock inte utgå från barnens uppfattning av sin 

utveckling under tiden på Liljanskolan då det behövs ytterligare tid och det kan bli för mycket i 

denna uppsatts.  

1.3 Begreppsdefinition  

Nationalencyklopedin och psykologiguiden förklarar dessa begrep på följande sätt:  

 

Terapi – förknippas med vård, tjänst och behandling. Denna behandling kan vara medicinsk eller 

psykologisk behandling (Nationalencyklopedin).    

 

Psykosocial – hur människans kännedom, uppförande och omgivningen tolkas med varandra. Detta 

skapar sociala normer, synsätt, värderingar hos en individ. Människans psykiska hälsa och 

utveckling är bundet till förhållanden mellan familj, social närhet, sysselsättning och många andra 

faktorer (Psykologiguiden.se).     

 

Psykisk Trauma – kommer från det grekiska ordet sår, exempel på psykiskt trauma kan vara en 

händelse av chock eller smärtsam upplevelse, livskatastrof och kränkning. Som påverkar 

människans psyke. Detta leder till livskris som kan leda till olika psykiska störningar om det inte 

behandlas (Nationalencyklopedin).     

Anknytning – förknippas med det engelska begreppet attachment. Som betyder psykisk och fysisk 

förbindning mellan individer. Ett exempel på detta kan vara förbindelsen mellan ett barn och en 

förälder (Nationalencyklopedin).     
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BUP – Barn- och ungdomspsykiatri, Barn och unga som har psykologiska problem kan vända sig dit 

(Nationalencyklopedin). 

 

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Avvikande beteende hos en individ, de vanligaste 

symptomen är att individen har koncentrationssvårigheter, överaktiv och impulsiv 

(Nationalencyklopedin).  

1.4 Bakgrund  

1.4.1 Terapiskolor  

Denna typ av skolform är till för barn som inte kan gå i en vanlig skola på grund av sina 

psykosociala problem. Den skola som kommer att studeras är den första terapiskolan som grundades 

i Sverige 1960. Skolan fick namnet Liljeholmens terapiskola och ligger i Stockholm. Då skolan 

privatiserades byttes namnet till Liljanskolan (Liljanskolan.se). Efter denna skolform började även 

andra skolor runt om i Sverige att starta terapiskolor. Men dessa skolor fick namnet klinikskolor. 

Arbetsformen strävar efter närhet från personalen, behandling i grupp och enskilt samt, familjeterapi 

och miljöterapi. Skolan samarbetar med andra organisationer som Barn- och Ungdomspsykiatrin 

(Andersson, 1995:3). Det är en ganska komplicerad och svår process för de psykosociala barnen att 

börja på en terapiskola. Terapiskolan blir den sista utvägen för dessa barn. Trots alla resurser och 

samtal barnen får med kuratorer i en vanlig skola räcker det inte för dessa barn. När alla resurser 

från en vanlig skola har getts till barnen och problematiken kvarstår kontaktas socialtjänsten 

(Sundell & Colbiörnsen, 2000:121). I detta fall kan socialtjänsten föreslå terapiskolor till dessa barn. 

Liljanskolan får in en ansökan från barnens kommun eller skola där all problematik om barnen står 

på. Beslutet om barnen får börja på Liljanskolan eller inte görs utifrån den information om barnen 

som skolan får. Intagnings processen består även av studiebesök, inskolning, möte mellan föräldrar 

och rektor samt lärare på skolan (Johansson, 2006:3).  

1.4.2 Liljanskolan  

Liljanskolan är en privat skola sedan många år tillbaka. Skolan tar emot barn mellan sju och tolv år 

som har beteendestörningar, depression, relations svårigheter till andra individer och 

koncentrationssvårigheter. Skolan tar emot elever från Stockholms kommuner. Liljanskolan bidrar 

med utbildning och behandling till barnen. Vissa av barnen har även gått igenom vissa livskriser på 
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olika sätt. Barnen är för det mesta utredda av socialtjänsten eller av en psykolog där en utredning 

även kan vara till en stor hjälp för att barnen ska få gå på Liljanskolan. Barnen har en sak 

gemensamt och detta är att de behöver speciellt stöd och kan inte gå i en vanlig skola (Johansson, 

2006:2). Det är viktigt att konstatera att dessa barn är normalt begåvade och har oftast inga 

inlärningssvårigheter. Behandlingstiden ligger på fyra terminer där skolan strävar efter att barnen 

ska kunna gå i en vanlig klass efter denna tid på skolan. Skolan har mål som barnen ska nå. Målen 

består dels av att barnen ska få ökad självkänsla, tillit till vuxna, begripa och klara av vissa relationer 

och kunna förstå hur ett barn ska vara med andra barn och vuxna. Liljanskolan använder sig av 

psykodynamisk teori, miljöterapi och systemteori.  

 

Det miljöterapeutiska synsättet definieras enligt Liljanskolan som att se barnen, familjen och miljön 

på ett individuellt sätt. Där målet är att medvetet kunna medverka i alla möjliga situationer och bidra 

med hjälp för att kunna hantera konflikter och sina problem. Skolan är uppdelad i Östan och Västan. 

I Östan går barn i åldern nio till tolv år och i Västan går det barn mellan sju och tio år. Tillsammans 

tar skolan emot tolv elever per termin. På varje avdelning finns en lärare, en pedagog och två 

behandlare. Liljanskolan strävar efter att ha lika många kvinnlig som manlig personal. Annan 

personal som finns på skolan är en kock, rektorn och en behandlingschef. Övrig personal på skolan 

är musiklärare och träslöjdslärare som en gång i veckan kommer till skolan. Skolan fokuserar sig 

inte bara på att ge behandling till barnen utan till hela familjen då den anses vara en viktig 

behandlings källa för barnen. Även föräldrarna får utbildning och behandling av skolan. Ett av 

kraven för att skolan ska ta emot barnen är att föräldrarna ska vara villiga att arbeta tillsammans med 

skolan under de fyra terminerna som barnen går där. Varje vecka bidrar skolan med familjesamtal. 

Under den träffen finns behandlingschefen och behandlarna på plats. Det som tas upp under 

familjesamtalet varieras och varje familj har sin individuella problematik. Föräldrarna är med och 

deltar vissa heldagar med sitt barn på skolan för att föräldrarna ska få en förståelse på hur barnen har 

det i skolan. Detta leder även till att det blir enklare för behandlaren som observerar förhållandet 

mellan föräldrarna och barnen (Johansson, 2006:2). 
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2. Tidigare forskning  

2.1 Barn med psykosocialt problem  

Författarna Sundell och Colbiörnsen beskriver begreppet psykosociala problem som sociala, 

beteendemässiga, inlärningsmässiga och psykiatriska problem. En studie som gjorts på 23 

slumpmässiga skolor i Stockholm visar att pojkar är överrepresenterade när de gäller att ha 

psykosociala problem (Sundell & Colbiörnsen, 2000:118).  Barn som lever med psykosociala 

problem har det svårt att anpassa sig efter andra människor. I de flesta fallen finns det 

bakomliggande orsaker till det och dessa problem kan vara dåliga relationer till vuxna och barn, som 

kan leda till koncentrationssvårigheter, utagerande beteenden, inåtvänt beteendesvårigheter, svårt att 

utrycka sina känslor, ångest, problem med att skapa och upprätthålla bra kamratrelationer. Men det 

kan även bero på olika begåvningssvårigheter som neuropsykiska svårigheter eller fysiska 

sjukdomar (Johansson, 2006:2).  

2.2 Barn med normbrytande beteende 

En undersökning har gjorts av Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed (2005) om barn med 

normbrytande beteenden. Författarna menar att ett normbrytande beteende innebär barn som bryter 

mot normer och regler i det samhälle dem lever i. Forskningen har gjorts på barn upp till tolv år. De 

avvikande beteenden handlar om aggression och andra avvikande beteenden mot andra individer och 

även mot föremål. Andra exempel på normbrytande beteenden är snatteri, skadegörelse och 

misshandel (ibid, s.17). En internationell forskning fokuserar sig på att det normbrytande beteendet 

hos individen börjar i tidig ålder och risken att beteendet återstår är stor om inget görs åt 

problematiken (ibid, s.18).  

2.3 Barn som lever med psykiskt trauma  

Psykiskt trauma förklaras som något psykisk smärtsamt eller en känslomässig chock som barnen går 

igenom. Händelsen kan inte glömmas bort av barnen då dem brister på tidigare livserfarenheter. 

Detta leder till att trauma hos ett barn uppstår. Ett exempel på ett psykiskt trauma kan vara då ett 

barn blivit sexuellt utnyttjad. De väsentliga värdena hos barnen utmanas av händelser och barnens 

tilltro till omgivningen och grundtrygghet står i motsats till den traumatiska verkligheten. 

Tidpunkten då allt rasar och barnen måste skapa ny självuppfattning är traumatisk. Ett psykiskt 

trauma kan förklaras som en psykisk stressupplevelse som är känslomässigt överväldigande och kan 
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betraktas som en skada för individen och dess omgivning (Christianson, 2002:16). Att påpeka vad 

som kan upplevas som stress, smärtsam eller psykisk trauma är svårt att definiera då det är en 

individuell upplevelse hos varje barn. En händelse som påverkar ett barn väldigt mycket behöver 

inte påverka ett annat barn på samma sätt (ibid, s.16). Forskarna menar att det inte finns några 

specifika reaktioner då ett barn får ett psykiskt trauma. Denna reaktion är unik och skiljer sig hos 

varje individ. Men vissa symptom kan vara mer vanliga än andra. Symptomen kan vara både fysiska 

och psykiska. Det kan vara långvariga symtom och kortvariga.  Ångest, desperation, stress, 

sömnsvårigheter kan vara exempel på kortvariga symptom, om de bearbetas snabbt på ett 

professionellt sätt (ibid, s.16). Alla människor har minnesbilder från olika livshändelser men det 

traumatiska minnet skiljer sig från det vanliga minnet. Det har gjorts många undersökningar och 

forskning inom barns minnesbilder när det gäller känslomässiga minnen.  Forskning visar att det 

finns samband mellan olika psykotraumatiska upplevelser och känsloladdade händelser. Barn minns 

inte dessa på samma sätt som de mins en normal händelse (ibid, s.19).   

2.3.1 Behandlingar i Sverige  

Den behandling som finns i Sverige och som personer med psykosociala problem kan ta del av är 

hjälp från skolan, socialtjänsten, Barn och ungdoms psykiatri, barnomsorg och mödravården 

(Andershed & Andershed, 2005:221). Behandlingen drivs främst av socialtjänsten och Barn och 

ungdomspsykiatrin då de andra verksamheterna främst arbetar med förebyggande arbete (ibid, s. 

222). Många internationella program som har visat sig ge resultat används som förebyggande 

behandling för dessa barn. En av dessa behandlingar heter Parent management training (ibid, s.225). 

Denna behandling är en förälder utbildningsprogram. Behandlingen syftar på att föräldrarna ska 

hjälpa och förebygga problem hos sina barn med de normbrytningar som barnen utför där 

behandlingen strävar främst till barn med utåtagerande beteende. Utbildningen innehåller bland 

annat rollspel och övningar (kometprogrammet.se). Andra normbrytande behandlingsmodeller är 

kognitiv beteendeträning och medicinsk behandling. Den kognitiva behandlingen strävar efter att 

bota de brister som finns hos individens sociala kognition och sociala problem som barnen lider av. 

Programmet består av att bota impulsiva aggressioner hos barnen (ibid, s.205). Kritikerna menar att 

de barn som har psykosociala problem oftast lider av flera normbrytande beteenden som till exempel 

ADHD och dessa barn behöver även medicinsk hjälp (Andershed & Andershed, 2005:206 och 

Broberg, Almqvist & Tjus, 2003:244). 
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2.4 Tidigare forskning i relation till denne uppsatts   

2.4.1 Stureby terapiskola  

En uppföljning på Stureby terapiskolan gjordes under 1992 på det elever som gått där under 1987-

1991. Studien grundar sig på föräldrarnas och barnens tyckande och vilka för- och nackdelar skolan 

har bidragit med under denna tid på skolan. Forskarna som utförde undersökningen gjorde en 

kvantitativ undersökning (Larsson Hedberg & Lindblom, 1992:2). Undersökningen visade att nästan 

alla barn som har gått på Stureby terapiskolan kunde gå i en vanlig skola.  

 

De andra eleverna hamnade i mindre special klasser. Föräldrarna var i stort sätt nöjda med 

skolformen och terapin som skolan bidragit med (ibid, s.2). De föräldrar som var skeptiska till 

skolformen menar att de inte sett någon större skillnad på barnens utveckling (ibid, s.19). 

2.4.2 BUP:s terapiskola i Västra Frölunda  

1995 gjordes en uppföljning om barn och ungdomarnas psykiska problem i västra Frölunda skolan.  

Uppföljningen syftade på att se hur det har gått för barnen som gått på skolan under 1990-1993. 

Uppföljningen vände sig till barnens föräldrar för att se förändringar hos barnen, till exempel om 

barnen blivit lugnare, gladare och fått bättre relation till andra individer under den tiden barnen gick 

där. Enkäter skickades ut till föräldrarna för att se vad föräldrarna tyckte hade gått positiv respektive 

negativt med barnens tid på terapiskolan i västra Frölunda. Majoriteten av föräldrarna ansåg att 

barnen hade utvecklats på ett positivt sätt genom att barnen blivit lugnare och hanterar konflikter på 

ett bra sätt. Resultatet visade även att majoriteten av föräldrarna tyckte att barnens problematik hade 

försvunnit till en stor del. Den positiva förändringen hos barnen bestod av beteende förändring så 

som att barnen blivit lugnare, gladare och lättare för att umgås med andra barn och vuxna. 

Regelbundna uppföljningar skulle vara till en stor fördel för skolan (Andersson, 1995:2,9). 
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2.4.3 Trollhättans terapiskola  

En utvärdering på Trollhättans terapiskola gjordes under 2000. Studiens syfte var att visa vad 

föräldrarna haft för uppfattning av skolan samt för att se om barnen och föräldrarna fått den hjälp de 

skulle vilja ha från skolan. Till skillnad från de andra skolorna som har utfört en kvantitativ 

undersökning har denna undersökning använt sig av en kvalitativ undersökningsform, där 

djupintervjuer har gjorts med föräldrar till de barn som gått i Trollhättans terapiskola under 1997-

1998 (Edvinsson & Kristiansson Borneryd, 2000:6). Även här visar resultatet att majoriteten av 

föräldrarna var positiva till skolan. Skolans behandling har bidragit till en förbättrad livssituation för 

barnen och föräldern. Resultatet visar att majoriteten av föräldrarna hade ett stort förtroende till 

terapiskolan. Undersökarna refererar till författaren Bowlbys anknytningsbegrepp där författaren 

menar att grunden för en trygg anknytning är lyhördhet och förutsägbarhet. En slutsats kan vara att 

Trollhättans terapiskola är lyhörd för varje barn och för deras föräldrar (Edvinsson & Kristiansson 

Borneryd, 2000:25). 

 

 

3. Metod  

Då detta är en förnyelse av undersökningen som har gjorts av skolan under 2006 kommer samma 

frågor till föräldrarna som användes under 2006 att användas på nytt (bilaga 2). Men frågorna som 

ställdes till skolpersonalen gjordes om på nytt (bilaga 3).  

3.1 Forskningmodeller 

Valet av metod har en stor betydelse på hur studiens huvudfrågor kommer att behandlas.  Författaren 

Alan Bryman skiljer mellan två forskningmodeller. Dessa forskningmodeller är kvalitativ och 

kvantitativ metod. En kvalitativ undersökning betraktas som en forskningsstrategi där vikt läggs ner 

på ord och inte kvantifiering då analys och insamling av data sker (Bryman, 2002:93).  

 

Däremot betraktas den kvantitativa studien som en forskningsstrategi, där betoning av kvantifiering 

sker då det handlar om analys och insamling av data. Författaren Bryman förklarar begreppet empiri 

som det material som forskaren kommer att välja ut för att sedan analysera (ibid, s.24). I denna 

studie blir det empiriska materialet djupintervjuer som i detta fall kommer att besvara på mina 

frågeställningar, där djupintervjuer har gjorts med fyra anonyma föräldrar samt tre av personalen på 

Liljanskolan.  
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Undersökningens tyngd har lagts ner på respondenternas egna uppfattningar angående situationen på 

Liljanskolan och dess utveckling (ibid, s.24). Författaren Kvale menar att djupintervjuer används för 

att observera respondentens beteende (Kvale, 1997:71). Den kvalitativa metoden lägger stor vikt på 

individens tolkning om det sociala livet som hon eller han lever i (ibid, s.49). Metoden är bra för att 

uppfylla studiens syfte. Detta kan kopplas till social konstruktivismen som menar att människans 

livsuppfattning beror på samhällets uppbyggnad (ibid, s.34). Även detta kan förknippas med denna 

uppsats då social konstruktivismerna menar att respondenten och min uppfattning kommer att utgå 

från samhällets uppbyggnad.   

 

Aspers skriver att det är forskarens intresse som avgör forskningsprocessens riktning samt om öppna 

eller slutna frågor ska användas. Detta intresse skapas och påverkas av samhällsproblem. Frågorna 

som ställdes till respondenterna bestod av både öppna och slutna frågor. Öppna frågor används för 

att få en vidare förståelse av föräldrarnas upplevelse av barnens tid på Liljanskolan. Dessutom får 

respondenterna möjligheten att använda sina egna ord istället för forskarens ordval (Aspers, 

2011:68). Slutna frågor används däremot för att bearbeta svaren. Detta leder till enklare kodning av 

svaren och även att undersökaren sparar på tid. Dessutom ökar slutna frågor jämförbarheten i svaren 

vilket kommer att underlätta då respondenternas svar kommer att jämföras. En ytterligare fördel med 

slutna frågor är att det blir enklare för respondenterna att besvara dessa frågor (Bryman, 2002:159-

160).  

3.1.1 Kritik av kvalitativ studie  

Den kvalitativa metoden har kritiserats framför allt från forskare som rekommenderar att använda 

sig av en kvantitativ metod. Kritikerna menar att en och samma fråga kan tolkas på olika sätt för 

olika individer. Då skapas subjektivitet och mycket viktig information kan missas (Onlineterapi). 

Detta kan kopplas till intervjuerna som gjordes då respondenterna svarade helt olika på en och 

samma fråga. Vissa svarade hela tiden utifrån sig själv som individ medan andra svarade utifrån 

Liljanskolans syn. En av respondera svarade väldigt kortfattat på mina frågor medan de andra 

svarade väldigt utförligt. Kritikerna menar även att den ekologiska validiteten saknas. Med detta 

menas att undersökningen inte görs i naturlig miljö utan i detta fall gjordes det i behandlingschefens 

rum. Personligen skulle jag uppskatta om intervjun gjordes ute på Liljanskolans skolgård bland 

barnen för att göra intervjun i rätt miljö och bland de barn denna uppsats faktiskt handlar om.   
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3.1.2 Forskningsetiska aspekter 

Författaren Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om det forskningsetiska 

aspekterna som förklarar hur den studerande personen ska bemötas (Bryman, 2002:443). Det finns 

fyra övergripande etiska regler som bör tillämpas då en samhällsvetenskaplig och humanist 

forskning görs. Författaren menar att det är viktigt att använda sig av de etiska reglerna. Tillit mellan 

respondenterna och forskaren ska finnas. Om dessa etiska regler inte följs kan respondenter få en 

dålig uppfattning av samhällsvetenskaplig forskning. Av denna anledning har jag varit noggrann 

med att respondenter ska få rätt information om studien och dess syfte genom att skicka ut ett 

informationsblad till föräldrar som ska medverka på undersökningen innan djupintervjun görs. Detta 

är det första regeln som Bryman kallar för informationskrav. De föräldrar som har velat vara med på 

intervjun har haft förtroende för mig som utför studien. Andra regeln är att respondenterna själva får 

välja om dem vill medverka i undersökningen eller inte och detta kallas för samtyckeskravet. Även 

denna regel har tillämpats då jag har varit tydlig med att informera att det är frivillig att medverka i 

intervjun. Den tredje regeln är konfidentialitetskravet. Med detta menas att respondentens 

personuppgifter måste förvaras på ett anonymt sätt för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. 

Denna regel har tillämpats genom att jag på informationsbladet har varit tydlig med att informera 

respondenterna att materialet endast kommer att användas till studien. Dessa etiska regler har 

tillämpats på uppsatsen då jag har undvikit att ange föräldrarnas riktiga namn som ville vara 

anonyma, där har jag hittat på namn till föräldrarna och dessa påhitta namn är Anna, Berit, Cecilia 

och Dina. Ett undantag är då jag har namngett personalen på Liljanskolan, detta på grund av att dem 

inte ville vara anonyma. Den fjärde regeln kallar Bryman för nyttjandekravet som innebär att de 

material forskaren tagit del av endast får användas som forskningsmaterial (ibid, s.440). Under 

intervjun har jag varit noggrann med att informera respondenterna att intervjuerna endast kommer 

att användas till denna studie.  

3.1.3 Urval  

Sammanlagt har sju djupintervjuer gjorts. Urvalsgruppen baseras inte på en slumpmässig grupp utan 

det är valda grupper. Urvalsgruppen utgörs med det föräldrar som bestod av de två tidigare årens 

avgångna elever. Detta beror på att rektorn och personalen på Liljanskolan vill se om det skett någon 

förändring under de senaste åren på Liljanskolan. Tre djupintervjuer har gjorts med rektorn, 

behandlingschefen och en av personalen på Liljanskolan.  
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3.1.4 Tillvägagångs sätt  

 

Informationsbrev från rektorn på Liljanskolan har skickats ut till föräldrarna (bilaga 1). De föräldrar 

som ville bli intervjuade skulle höra av sig till behandlingschefen på Liljanskolan som jag sedan 

skulle intervjua. Där gav föräldrarna sitt skriftliga samtycke om de ville ställa upp på djupintervjuer. 

Då behandlingschefen hade alla adresser till eleverna som gått på Liljanskolan bestämde vi 

tillsammans om att han skulle kontakta de familjer som haft sina barn på Liljanskolan. Chansen att 

få fler svar från föräldrarna skulle öka om skolan skulle skicka ut frågan än om jag som student hade 

kontaktat föräldrarna. 20 föräldrar kontaktades och av dem var det fyra stycken som ställde upp på 

djupintervjuer. Namn på barnen och födelseår skrivs med. Men namnet på barnen finns med på 

blanketten för att behandlingschefen ska veta vilka föräldrar som ställt upp på intervjun. Namnen på 

barnen kommer inte redovisas i uppsatsen. Informations brev delas ut den 2 april, 2012 och 

föräldrarna hade en månad på sig att svara på frågan om de ville ställa upp på djupintervjuer. Efter 

två veckor har en påminnelse skickats till de föräldrarna som inte svarat. Tillsammans via mail 

bestäms tid och plats på skolan och intervjuerna äger rum i skolan. Intervjuerna skedde en och en i 

behandlingschefens rum. Hela samtalet spelades in med respondentens godkännande. Jag hade tio 

grundfrågor till personalen som jag utgick ifrån samt följdfrågor som uppkom under själva intervjun. 

Frågorna var dem samma som användes på dessa tre personalen på Liljanskolan och alla tre 

intervjuer skedde under samma dag på Liljanskolan. Respondenterna kontaktades även via telefon 

den dagen intervjun skulle äga rum för att bekräfta att intervjun ska ske. Föräldrarnas frågor och 

skolpersonalens frågor var inte de samma. Frågorna som användes till föräldrarna var frågor som 

hade används då undersökningen 2006 gjordes. Det var färdiga frågor som skolan ville att jag skulle 

använda mig av.  

 

Resultatet kommer att presenteras med hjälp av citat och beskrivningar från föräldrarna samt 

personalen på Liljanskolan. Föräldrarna har valt att vara anonyma och därför kallar vi dem för Anna, 

Berit, Cecilia och Dina. Skolpersonalens är inte anonyma och därför kommer deras riktiga namn att 

presenteras uppsatsen.    

3.1.5 Triangulering  

Författaren Larsson skriver om triangulering. För att stärka forskningsprocessens trovärdighet kan 

triangulering användas. Det finns olika typer av triangulering som berör analys och datainsamling. 

Några typer av triangulering är metodtriangulering, där fler än en metod använts, teoritriangulering 
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där fler än en teori används. Denna studie bygger på teoritriangulering som innebär att använder sig 

av olika teorier. De teorier som används i denna studie är anknytningsteorin, behaviorismen och 

psykodynamisk. Den samlade data illustrerar perspektiv från olika håll genom att använda olika 

teorier (Larsson, 2005:109). I analysen kommer dessa teorier hjälpa mig att tolka min empiri.  

 

Författaren Bryman skriver att begreppet triangulering ursprungligen kommer från Webb med flera 

(1966). Begreppet triangulering innebär att använda sig av mer än en datakälla eller metod vid en 

forsknings studie för att öka trovärdigheten hos studiens resultat. Triangulering förknippas med en 

kvantitativ forskningsstrategi men kan även användas inom en kvalitativ forskningsstrategi. 

Triangulering används även för att en extra gång kontrollera studiens resultat (Bryman, 2002:260).  

3.1.6 Studiens begränsningar  

Jag tar hänsyn till att respondenterna kan ha haft minnesproblem när intervjuerna utfördes. Då 

intervjuerna har gjorts med föräldrar som har haft barn som gått på Liljanskolan. En annan 

begränsning är att bara ta del av föräldrarnas och skolpersonalens upplevelse är en annan nackdel 

som förekommer i studien. Jag är medveten om att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om 

barnen varit delaktiga i undersökningen. En önskan om att föräldrarna svarat med ärlighet och sett 

utvecklingen på sina barn har antagits. En tredje begränsning är att intervjuer endast gjordes med 

fyra föräldrar. Om antalet respondenter hade varit fler hade studien varit mer trovärdig. På grund av 

att det är en liten skola så har det inte funnits möjlighet att fråga fler än 20 föräldrar om de ställer 

upp på en intervju.  

4. Teoretiska utgångspunkter  

4.1 Psykodynamisk teori  

Författarna Leif Havenesköld och Pia Risholm Mothander skriver i sin bok Utvecklingspsykologi om 

det psykodynamiska begreppet och förknippas det med det olika psykoanalytiska orienterande 

riktlinjer inom psykologin. Psykodynamisk används oftast som liktydighet med djuppsykologi och 

freudiansk psykologi efter Sigmund Freud (1923). Freud var den förste som skapade det 

grundläggande påståendet inom psykologin. Tyngdpunkten ligger i individens drifter och försvar i 

människans psyke och ser den personlighets utveckling. Freud menar att de tre metaforiska 

strukturerna är detet som är människans drift, jaget som är människans ego och överjaget där den 
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moraliska funktionen bestämmer (Havenesköld & Risholm Mothander, 2006:19).   

 

Författaren Lars Karlsson skriver i sin bok Psykologins grunder om den psykodynamiska teorin som 

baseras på neuroserna och ångesttillstånd. Ångestens beror dels av problematiken som finns hos 

patientens inre och det är omedvetet. Människan tränger bort oacceptabla och hotfulla känslor som 

har sin grund i sexual och aggressionsdrifterna eller psykisk traumatiska upplevelser från 

barndomen. Om dessa vore självmedvetna skulle de störa den psykiska balansen. Ångest hos 

individen uppstår då individen hamnar i situationer där dessa känslor kan väckas. Eftersom grunden 

till ångest är omedveten förstår människan inte varför den känner sig som den gör. Den 

Psykodynamiska metoden kan delvis användas vid att bota olika fobier hos en individ. Fobier kan 

vara ett sätt att behandla ångesten på genom att förskjuta den till objekt eller problem som går att 

undvika. Om individen låter bli dessa situationer så undviker den ångesten och en kortvarig balans 

kan uppnås. Även tvångsneurotisk uppförande beskrivs som ett sätt att hålla kvar grunden till 

ångesten i det omedvetna. Tvångstankars ursprung är oacceptabla uppföranden och bortträngda 

aggressiva och sexuella impulser, som leder till tvångshandlingar.  Tvångshandlingarna är ett sätt att 

utrycka sina känslor på och hjälpa till att behålla känslorna i det omedvetna. En annan viktig aspekt 

är att tvångstankar och tvångshandlingar kan vara medvetet hos en individ (Karlsson, 2007:545). 

Både utvecklings psykologerna Freud och Erikson beskriver den psykodynamiska utvecklingsteorin 

i sina böcker och är inte riktigt överens om personlighets utveckling. Freud menar att personligheten 

i stort sätt är färdigutvecklad vid 6- års ålder medan Erikson menar att personlighet är en 

förändringsfaktor som under hela livstiden utvecklas.  Erikson har en mer optimistisk synsätt på 

människans personlighets utveckling än Freud (ibid, s.301). Denna psykodynamiska metoden har 

kritiserats. Kritikerna menar att metoden är väldigt kostsam och tidsdrivande. Även många begrepp 

så som jaget och självet har kritiserats för att det är svårdefinierade och kan uppfattas på olika sätt 

(fugomat.fuv.se). Även vetenskapsteoretiker har kritiserat det psykodynamiska teoribygget. 

Vetenskapsteoretikerna menar att teorin inte är beroende av empirisk data (ipu.se).  

4.2 Behaviorismen  

John Broadus Watson (1878-1958) är grundaren bakom Behaviorismen. Watson påstår att 

psykologin bara borde fokusera på de yttre faktorerna då det går att observera den. Människan är ett 

resultat och dennes handlingssätt kan fullständigt avstämmas och skapas genom att manipulera 

miljön. Behaviorismen studerar människan från utsidan till skillnad från andra psykologiska teorier 

som fokuserar sig på människans inre. Människan anses vara resultatet av inlärning och därför blev 
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inlärning ett stort ämne att fördjupa sig i (Karlsson, 2007:67). Ett känt citat från behaviorismen lyder 

på följande sätt:  

                ”Ge mig ett dussin friska barn och välskapta spädbarn, och min egen specialiserade värld att uppfostra dem i, 

och jag kan garantera att jag kan ta vem som helst av dem oh träna upp honom till att bli vilken sorts 

specialist som helst  

                   - läkare, advokat, konstnär, ja till och med tiggare och tjuv – oberoende av hans talanger, böjelser, förmåga, 

vilja och härkomst” (Karlsson, 2007:68).  

 

Det handlar om miljö, inlärning och beteendet. Den behavioristiska teorin belyser att människan är 

en tabula rasa som betyder ett oskrivet blad som efter hand fylls på med hjälp av erfarenheter och 

den miljö individen utsätts för. Behaviorismen belyser de yttre miljöfaktorerna som det som formar 

och styr våra handlingar. Här har även den biologiska faktorn en stor betydelse och det yttre 

beteendet är ett resultat av yttre påverkan (ibid, s.67).    

 

Watson skriver att det känslomässiga beteende är en betydelsefull komponent i attityder. När en 

individ påstår att hon eller han har en positiv eller negativ attityd till en viss individ så betyder det 

faktiskt hur individen får en att känna sig. Detta kan ha en stor betydelse i attitydbildning. Här står 

de objektiva attityderna i centrum. Ett exempel kan vara en maträtt som påminner om ett trevligt 

tillfälle eller en individ och tvärtom om individen äter en maträtt som påminner henne eller honom 

om en psykisk traumatisk upplevelse eller en viss person (ibid, s.75).  

 

Det är den kultur och samhälle som formar vår inlärning som sedan formar vårt beteende. Med 

begreppet kultur menas de värderingar, traditioner, tro företeelser som vi lever i. Med samhälle 

menas den nation eller samhällsklass vi lever i. I alla kulturer finns olika normer som ska följas 

annars anses individen som avvikande. Med normer menas de regler som en individ förväntas följa. 

Dessa normer är olika i vissa kulturer och något som anses vara ”normalt” beteende kan vara ett 

avvikande beteende i en annan kultur. Författaren Karsson skriver i sin bok att i Europa och 

Nordamerika är det individualistiska synsättet centralt medan den i Asien och Afrika är det 

kollektivistiska som är centralt. Här kan kulturkrock skapas mellan olika individer från olika delar 

av världen. Detta är något som skapas i tidig ålder för en individ och fortsätter hela livet ut 

(Karlsson, 2007:86).  Kritiken mot den behavioristiska människosynen är att människan ses som ett 

objekt som saknar känslor och personlighet (Lartecken.se).   

 

 

http://www.lartecken.se/psykologi_a/psykologi_a_2_2_3.html
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4.3 Anknytningsteorin 

Inom psykologin innebär begreppet anknytning en sammankoppling mellan liten och stor samt svag 

och stark. Även författarna Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm 

Mothander förklarar begreppet anknytning i sin bok Anknytningsteori betydelsen av nära 

känslomässiga relationer på följande sätt: något mindre och svagare som är bundet till något 

storväxt och starkare (Broberg och Granqvist, 2010:13). Begreppet anknytning är väldigt brett och 

har olika förklaringar beroende på i vilket sammanhang det används. Problematiken ligger i att olika 

psykologer förklarar det på olika sätt. Nationalencyklopedin har en annan definition på begreppet. 

Här förklaras begreppet som förbindelse, attachment och relation (Nationalencyklopedin). Syftet 

med anknytningsteorin är att förklara utvecklingen där resultat är ett psykologiskt band mellan 

barnen och dess vårdnadshavare. Teorin skildrar hur anknytningen utvecklas till psykisk spridning 

hos barnen av viktiga närstående personer samt interaktionen med andra individer. Idag är denna 

teori en av de viktigaste och även väldigt användbar inom psykologin (Broberg och Granqvist, 

2010:13).  

Denna uppgift kommer att ta upp anknytningsteorin som den teoretiska utgångspunkten för att 

kunna analysera helheten av min uppsatts. Teorin tar upp två viktiga begrepp som är trygg bas och 

inre arbetsmodell som jag senare kommer att förklara.  

Teorin belyser ett barns liv i och utanför familjen. Teorin är bred och har tagit in delar från olika 

områden inom evolutionsbiologi, etologi och systemteorin som psykoanalytisk teori. Den har sitt 

ursprung från psykologen John Bowlbys (1907-1990) och växt fram under 1950-talet (ibid, s.22). 

Teorin beskriver hur de nyfödda barnen utveckla och specifika känslomässiga relationer till sina 

närmaste vårdare. Den klarlägger barnens tidiga anknytningserfarenheter som gör det lättare eller 

svårare för barnen att känna tilltro till sig själv och andra individer. Detta påverkar den fortsatta 

utvecklingen av relationen till andra människor. Denna anknytningsteori skapades genom att 

Bowlby kritiserade vissa delar inom psykoanalytisk teori och utifrån det bildade anknytningsteorin. 

Teorin utgår från anknytningen mellan barnen och vårdnadshavaren, för att sedan se hur denna 

anknytning inverkar på barnens framtida utveckling. Detta påverkar barn och vuxna samt deras 

gemenskap till familjen och individer utanför familjen som till exempel vänner och släktingar. 

Människan födds med anlag att knyta an till vårdnadshavare genom att spädbarn gråter, ropar, ler, 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Anders%20Broberg&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Pehr%20Granqvist&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Tord%20Ivarsson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Pia%20Risholm%20Mothander&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Pia%20Risholm%20Mothander&fromproduct=true
http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
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kramas, suger och andra motoriska beteenden som är anknytningsbara. Rädsla är ett annat behov av 

närhet och skydd som söks, även dessa effekter är anknytningsbara och leder till anknytning hos 

vårdnadshavaren (ibid, s.57-58). Barn söker efter värme och närhet och oftast blir det då 

vårdnadshavaren som bidrar till det under de första åren. Detta leder till att vi lär oss skapa relation 

till individer som i längden leder till att vi även hittar en livspartner och även andra vänner. Vi 

skapar en anknytning till våra föräldrar och vår/våra livspartner på detta sätt. Våra vårdnadshavare är 

livsviktiga för oss då vi utan dem är svaga. Anknytningen förändras genom erfarenhet under hela 

uppväxten. En viktig aspekt som författarna tar upp i boken är att det är samma anknytning i hela 

världen oberoende vilket land du kommer ifrån och vilken kultur du lever i. Två viktiga begrepp 

inom anknytningsteorin är trygg bas och inre arbetsmodeller.  

4.3.1 Trygg bas 

Författarna Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm Mothander förklarar 

begreppet trygg bas som en viktig grund för barnen för att de ska kunna ta hänsyn till sina behov och 

kunna undersöka världen. Bowlby påstår att föräldrarna ska vara hamnen för barnen. Med detta 

menar han att barnen måste ha en trygg bas hos sina vårdnadshavare. Bowlby fortsätter med att 

berätta att om spädbarnen inte har en trygg bas så kan spädbarnen känna sig otrygg och rädd. Detta 

kommer även att påverka spädbarnens utveckling negativt. När spädbarnen blir äldre och kommer 

upp i sex års ålder blir den trygga basen allt viktigare. Vid sex års ålder blir det viktigt för barnen att 

vårdnadshavarna är tillgängliga för barnen. Detta leder till att barnen får en trygghet och kan 

utvecklas på egen hand. Desto äldre barnen blir förändras anknytningen. Spädbarn söker tröst, närhet 

genom att till exempel gråta. Desto äldre barnen blir förändras detta och när barnen är i tioårsåldern 

söker de bland annat att efter att bli lyssnad på (ibid, s.166-167).   

4.3.2 Inre arbetsmodell  

Det andra begreppet som kallas för den inre arbetsmodell förklaras som den uppfattning barn har om 

sig själv och den anknytning barn har till sina närstående. Detta är förändringsbart och utvecklas 

hela tiden med spädbarnens kognitiva tillgång. För att den inre arbetsmodellen ska vara realistisk för 

barnen ska den likna verklighetens bild. Negativ samspel kan skapas om barnen har en osäker inre 

arbetsmodell. Detta kan leda till negativ interaktion med andra människor. Den inre arbetsmodellen 

påverkar mötet med barn och andra individer. Det går att ändra på ett spädbarns anknytning genom 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Anders%20Broberg&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Pehr%20Granqvist&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Tord%20Ivarsson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Pia%20Risholm%20Mothander&fromproduct=true
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att anknytningspersonen beter sig på ett annorlunda sätt. Den inre arbetsmodellen blir grunden till 

hur barnen utvecklar sin relation till andra individer. Anknytning kan tolkas som personlighetsdrag 

när människan blir äldre (ibid, s.60-64). Feminismen kritiserar anknytningsteorin genom att den 

lägger för stor fokus på anknytning mellan mor och barn. Men faderns roll har en stor betydelse i 

barnens anknytning menar feministerna. Forskning har gjorts om faderns betydelse i barnens 

uppväxt och visar att den är lika viktig som moderns anknytnings relation. Resultatet av forskningen 

visar att de inre arbetsmodellerna utvecklas på olika sätt beroende på skilda samspelsrelationer 

mellan mor och barn samt far och barn (Grossmann, 2006:131). Anknytningsteori har förknippats 

med antifeministisk. Bland annat för att modern ammar så länge och detta leder till att modern blir 

mer bunden till barnen än vad fadern blir. Risk med att kvinnan blir kvar hemma med barnen medan 

mannen satsar på karriären finns, menar kritikerna. Detta kan i sin tur leda till ojämställdhet mellan 

mannen och kvinnan. Ett sätt att öka anknytning till ett barn är att bära barnen och sova med barnen 

detta skapar kroppskontakt som i sin tur leder till anknytning. En amerikans studie visar även att 

barn som bärs mycket gråter även mycket mindre. Studien visar att de barn som bärs mycket gråter 

hälften så mycket mindre än de barn som sällan blivit buren. Barn somnar lättare tillsammans med 

föräldern. Detta beror dels på att det blir ytterligare en möjlighet till närhet (Anna Lagerberg, 2008).  

5. Resultatredovisning  

Föräldrarna var i stort sätt positiva till barnens utveckling av terapin som Liljanskolan bidrar med. 

Föräldrarna tycker även att barnens skolsituation har gått bra men är lite skeptiska till den korta tiden 

som barnen går på skolan. Både föräldrarna och personalen är positiva till samarbetet som pågår 

mellan personal, föräldrarna och barnen på Liljanskolan.  

5.1 Samarbete 

Resultatet visar att både föräldrarna och skolpersonalen är nöjda med samarbetet. Pär Pluschke som 

arbetar på Liljanskolan påstår: 

 
“- Med föräldrarna fungerar samarbetet bra. Föräldrarna har själva valt denna skola. Föräldrarna är 

med i behandlingen. Vi använder oss av systemteori som innebär att problematiken inte enbart ligger 

hos barnen utan på hela familjen. Samarbetet med personalen fungerar bra, då personalen varje dag har 

en utvärdering på dagen om hur vi tycker att dagen har varit. Samarbetet med barnen fungerar också 

väldigt bra. Barnen testar oss vuxna genom att se om vi står kvar från skillnad till de andra vuxna som 

inte har stått kvar hos dem. Varför hjälper just ni mig? Tidigare har de vuxna inte hjälpt och brytt sig 

om mig, säger ett av barnen på Liljanskolan” (Pär Pluschke, 2012-04-24).  
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Anna som är förälder till ett av barnen på Liljanskolan är väldigt positiv till samarbetet mellan 

Liljanskolan, barnen och föräldrarna.  

 

”- Samarbetet fungerar mycket bra. Tyvärr avstod pappan från familjesamtalen vilket har varit en stor 

påverkan på samarbetet mellan föräldrarna och skolan. Jag anser att faderns närvarande är lika viktig 

som min närvarande och detta har en stor påverkan på vår sons utveckling. I detta fall en mycket 

negativ påverkan” (Respondent Anna, 2012-04-02). 

 

Anna påstår att det är väldigt viktigt med båda föräldrarnas medverkan i barnens skolsituation för att 

samarbetet ska fungera på ett bra sätt. Då pappan avstod skapades problematik menar hon men trots 

hans frånvarande så har det gått bra. Hon menar att med faderns närvarande hade samarbetet 

förmodligen gått ännu bättre än vad den har gjort. Anna påstår även att detta kommer påverka 

hennes sons utveckling på ett negativ sätt. Under intervjun diskuterades faderns frånvarande ganska 

mycket och att han även kanske kan vara en faktor till varför deras son idag lever med utåtagerande 

beteende. Då sonen bland annat för ut sin aggregation på föremål. Anna tillägger även att under 

tiden då föräldrarna ska delta en heldag med sitt barn på skolan så har fadern inte medverkat. Det har 

varit hon själv som har deltagit under dessa dagar. Anna påstår även att detta har varit jobbigt för 

hennes son då han ser andra barn ha med både sina föräldrar under dessa heldagar i skolan.  

 

Dina som är förälder till ett av barnen är väldigt positiv till samarbetet med Liljanskolan, barnen och 

föräldrarna. Från skillnad till Anna är Dina mycket nöjd och detta kan delvis bero på att Dina och 

hennes man har varit delaktiga i alla familjesamtalen och undervisningen med sitt barn som hon 

påstår under intervjun. Detta skapar en positiv samarbetet mellan skolan, barnen och föräldrarna. 

Detta kan kopplas till Mats Platon som är behandlingschef på skolan och som tar hand om allt 

internt arbete och påstår att samarbetet med föräldrarna fungerar bra. Då hälften av personalen är 

män och andra hälften är kvinnor känner sig papporna och mammorna delaktiga och viktiga i 

barnens utveckling. Mats Platon tillägger att det är tufft att arbeta på Liljanskolan då allt bygger på 

samarbete. Medan rektorn Meta Renberg påstår att ”Om du själv vill något då blir det oftast bra”. 

Med detta menar Meta Renberg att det är föräldrarna själva som valt denna skolform för sitt barn. 

Tre av personalen påstår att om föräldrarna själva valt skolan skapas då oftast bra samarbete. Medan 

två av föräldrarna tog upp att om både föräldrarna är med skapas det bra samarbete mellan skolan 

och föräldrarna vilket i sin tur har en positiv inverkan i barnets utveckling. Majoriteten av förädlarna 

svarar väldigt kortfattat och påstår att samarbetet fungerar bra.     
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5.2 Önskan för förändringar  

Pär Pluschke påstår att den största förändringen som skett under dessa år är att Liljanskolan har 

privatiserats och han skulle även vilja byta på arbetsplatsen då den ligger väldigt nära busstationen 

vilket kan vara en fara för barnen. Pär Pluschke tillägger att de yttre faktorerna har lika stor effekt på 

barnen som de inre faktorna och därför är det väldigt viktigt med en bra och säker skolgård som i 

detta fall ligger långt från busstationen och annan trafik. På ett ställe påpekar rektor Meta Renberg 

att hon vill ha föräldrarna mer på skolan då detta leder till att samarbetet mellan föräldrarna och 

personalen ökar vilket kommer få en positiv inverkan på barnen i Liljanskolan. Vid ett annat tillfälle 

påstår Meta Renberg:  

 

- ”Det finns inget jag vill ändra på, skolan har privatiserats och jag har arbetet här i 22 år och har 

ändrat på det jag tycker borde ändras på. Allt är bra som det är, då jag har en fantastisk personal och 

underbara barn. Jag har inga tankar på att ändra på något. Denna skola behövs för dessa barn och ska 

finnas kvar”.  

 

Även Mats Platon tar upp att skolan privatiserats. Personalen är enig kring förändringen som skett på 

Liljanskolan men föräldrarna och skolpersonalens svar skiljer sig väldigt mycket från varandra då 

ingen av föräldrarna tar upp att skolan privatiserats medan de tre personalen gör det. Anna påstår att 

förändringarna som skett på skolan är väldigt bra men barnen borde gå i skolan under en längre 

period. Även Dina påstår att:  

 

- ”All personal lyssnar bra och vi jobbar tillsammans med samma mål. Så gör man inte i vanliga 

skolor. Barnen borde gå i skolan under en längre period. Då vissa barn behöver mer hjälp än andra 

barn. Skolans tidsperiod är individuell”.  

 

Dina tillägger att den korta tiden på skolan kan ha med ekonomin att göra men fortfarande så är hon 

skeptisk till den korta tiden som barnen går på Liljanskolan. Att föräldrarna tar upp den korta tiden 

som barnen går där kan bero på att föräldrarna önskar att barnen ska gå där under en längre period 

då tiden på skolan faktiskt har varit till nytta men om barnen hade gått där under en längre period så 

hade barnen utvecklats ännu mer menar föräldrarna. Även Berit påstår att “Min son har fått tillbaka 

sin självförtroende men barnen borde gå i skolan under en längre period då han kanske hade 

utvecklats ännu mer”. Beteendet har ändrats på ett positivt sätt enligt föräldrarna, då vissa av 

föräldrarna tar upp specifik utveckling hos barnen.  



20 
 

5.3 Utveckling  

Samtliga av personalen och föräldrarna var väldigt positiva till barnens utveckling av terapin som 

Liljanskolan bidrar med samt att skolsituationen har gått bra för barnen. Anna berättar att hennes son 

trivs mycket bra på Liljanskolan och Dina påstår att skolan räddade våra liv”. Pär påstår:  

 

- ”Självklart är utvecklingen väldigt individuellt men föräldrarna som är med ser ju att i början vägrar vissa 

barn gå in till skolan och när barnen gått där i två år vill den fortsätta gå kvar där vilket kan vara täcken på 

att barnen trivs och har utvecklats. Att barnen trivs så bra på skolan och inte vill lämna skolan är ett väldigt 

stort plus för skolan då personalen och föräldrarna märker att barnet verkligen trivs bra”.  

 

Förädlarna och personalen ägnar en stor tid med barnen och är överens om barnens utveckling. Men 

föräldrarna och personalen ser olika utvecklingar på barnen. Pär gav ett tydligt exempel ovan, medan 

Berit ser en annan utveckling på sitt barn och säger: ”mitt barn tänker innan han handlar, vilket har 

en positiv inverkan. Han har även lärt sig att inte ljuga”. Mats Platon påstår att denna utveckling 

bland annat beror på att: 

  

- ”Det är en individuell utveckling och vi följer delmål som vi tillsammans med föräldrarna följer. I de flesta 

fallen utvecklas den sociala delen hos barnen som mest då vi fokuserar oss väldigt mycket på det och strävar 

efter att barnen ska kunna vistas normalt i olika sammanhang och även kunna delta bland andra barn då barnen 

slussas vidare till en vanlig klass efter de två åren på Liljanskolan”. 

 

Mats Platon börjar gå till tavlan och rita en bild på hur barnen succesivt utvecklar med hjälp av dessa 

delmål som skolan och föräldrarna tillsammans strävar efter att nå. Han ritar en rektangel och skriver 

siffran noll längst ner i vänster kant och siffran hundra längst upp och drar ett diagonalt sträck 

mellan siffran noll och hundra. I rektangeln skriver han olika begrepp som behandling, trauma 

sociala och psykisk utveckling. Han påstår att med hjälp av den mixade behandlingen så har skolan 

försökt förbättra barnens utveckling. Han menar att barnet utvecklas väldigt mycket och har uppfyllt 

dessa delmål som skolan och föräldrarna strävar efter att nå. Han ger även ett exempel och påstår att 

Pelle som vi i detta fall kallar honom för inte längre slås då Liljanskolan lärt honom det. När Pelle 

lärt sig det går vi till nästa steg som i Pelles fall är att lära sig att vara ärlig. Liljanskolan strävar efter 

att succesivt ska alla Pelles avvikande beteende inte finnas kvar då han lämnar Liljanskolan. Det är 

så här vi arbetar på Liljanskolan säger Mats Platon. Anna är ganska skeptisk till utvecklingen och 

påstår att hennes barn bara utvecklats: ”I viss grad, på grund av mitt barns beteende kunde han inte 

tillgodogöra sig allt som Liljanskolan stod till hand med”. Anna menar att detta beror på andra 
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faktorer. Detta förklarar Anna genom att informera mig om att hennes son lider av ADHD och andra 

psykosociala problem som enligt henne är orsaken till varför hennes son inte utvecklats i mycket 

hög grad. Hon menar att ju fler problem ett barn har desto svårare blir det att se tydlig utveckling. 

Cecilia påstår att hennes barn utvecklats i mycket hög grad och tillägger även att hennes barn bara 

lider av ett psykosocialt problem från skillnad till Annas barn. Därför kanske Cecilias barns 

utveckling är mer tydlig än Annas barn.   

6. Analys  

Pär Pluschke är behandlare på Liljanskolan och utifrån svaren som han gett så fanns det en tydlig 

koppling till att han följer det Behavioristiska synsättet. Då han själv som behandlare räknas som ett 

yttre verktyg som påverkar barnen. Pluschke berättar att barnen ställer sig frågan om varför just 

denna personal bryr sig och hjälper just dem då barnen tidigare inte har haft någon vuxen som hjälp 

eller brytt sig om dem. Detta kan kopplas till anknytningsteorin som tyder på att något mindre och 

svagare kopplas samman med något storväxt och starkare. Pluschke tillägger även att han skulle 

vilja byta på arbetsplatsen då den ligger väldigt nära busstationen. Detta kan vara en fara för barnen. 

Detta kan kopplas till Behaviorismen där miljön står i centrum och har en stor påverkan på 

individen. Han tillägger även att den största förändringen som skett under dessa år är att Liljanskolan 

har privatiserats.  

 

 

Mats Platons arbetsuppgift kan förknippas med anknytningsteorin genom att den inre 

arbetsmodellen påverkar mötet med barn och andra individer runt omkring barnen. Dessa 

familjesamtal kan kopplas till Behaviorismen då samtalen sker med familjen som är en stor faktor i 

barnens omgivning. Platon tillägger att samarbetet med föräldrarna fungerar bra, då även papporna 

känner sig hörda och viktiga i barnens utveckling. Även detta kan knytas an till anknytningsteorin 

som har fått kritik då anknytningsteori har förknippats med antifeministisk. Bland annat för att 

modern ammar så länge och detta leder till att modern blir mer bunden till barnen än vad fadern blir. 

Feminismen kritiserar anknytningsteorin genom att den lägger för stor fokus på anknytning mellan 

mor och barn. Men faderns roll har en stor betydelse i barnens anknytning menar feministerna. 

Forskning har gjorts om faderns betydelse i barnens uppväxt och visar att den är lika viktig som 

moderns anknytnings relation.  

 

De likheter som uppstod under intervjun var bland annat att de tre personalen påstod att den största 

förändringen som skett under tiden dem arbetat på Liljanskolan är att det har ändrats från det 
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kommunala till privatisering. Alla de tre respondenterna var även positiva till att samarbetet med 

Liljanskolan fungerade väldigt bra. Skillnaderna är att då dessa tre personal har olika positioner i sitt 

arbete vilket leder till att olikheter i deras svar skapas. Efter intervjun kunde det synas att Pluschke 

arbetar mer från en Behavioristisk arbetsmodell då han ser sig själv som ett yttre verktyg. Pluschke 

svarade på frågorna som ställdes till honom utifrån sig själv medan behandlaren och rektorn svarade 

utifrån Liljanskolan.   

 

Anna är positiv till samarbetet med Liljanskolan och tycker att det fungerar väldigt bra. Detta kan 

kopplas till Behaviorismen som grundar sig på att den yttre faktorn tillsammans har en stor påverkan 

på barnen och dess utveckling. Anna påstår att fadern var frånvarande från familjesamtalen. 

Anknytningsteorin menar att det är viktigt med vårdnadshavarnas stöd och medverka i barnens 

utveckling. Frågan om i hur hög grad tycker du att tiden på Liljanskolan bidragit till en positiv och 

varaktig utveckling för ditt barn svarar denna förälder att i viss grad. En annan fråga som ställdes var 

i hur hög grad tycker du att ditt barn utvecklats? Anna påstår att till en viss del, då problematiken låg 

i att hennes son inte kunde ta till sig all hjälp Liljanskolan bidrog med. Detta kan kopplas till 

anknytningsteorin där syftet med anknytningsteorin är att förklara utvecklingen där resultat är ett 

psykologiskt band mellan barnen och dess vårdnadshavare. Teorin skildrar hur anknytningen 

utvecklas till psykisk spridning hos barnen av barnen själv och viktiga närstående personer samt 

interaktionen med andra individer. Idag är denna teori en av de viktigaste och även väldigt 

användbar inom psykologin (Broberg, Granqvist, 2010:13). När det gäller vad föräldrarna till barnen 

tycker att skolsituation har gått samt förändringar som skett påstår respondent Anna att den är 

väldigt bra. Även detta kan kopplas till behaviorismen som lägger tyngden på miljön och den yttre 

faktorn.   

 

Frågan om hur föräldrarna uppfattar barnens utveckling av terapin som Liljanskolan bidrar med så är 

respondenten i stort sätt väldigt positivt. Föräldrarna var skeptiska till den korta tiden på 

Liljanskolan. Detta beror på att barnen endast får gå på Liljanskolan under fyra terminer. Detta kan 

kopplas till den psykodynamiska teorin som lyfter fram individualismen. Där alla människor ska 

behandlas individuellt och i detta fall behöver vissa barn mer tid på skolan än andra. Både rektorn 

och två av föräldrarna tar upp i intervjun att båda föräldrarnas deltagande i barnets skolgång har en  
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stor påverkan på barnets utveckling. Detta går att förbinda med Behaviorismen som menar att de 

yttre faktorerna är viktiga och formar en individ, då föräldrarna i detta fall blir en yttre faktor.   

 

 

Frågan om i hur hög grad tycker du att ditt barn utvecklats svarar Cecilia till en mycket stor del. 

Detta kan kopplas till den psykodynamiska teorin som belyser individens moral. Även denna 

respondent är väldigt positiv till samarbetet med Liljanskolan, barnen och vårdnadshavaren. Dina är 

väldigt nöjd med samarbetet. Detta kan kopplas till Behaviorismen som grundar sig på att den yttre 

faktorn som tillsammans har en stor påverkan på barnen och dess utveckling. Frågan om i hur hög 

grad tycker du att ditt barn utvecklats svarar Dina att i mycket hög grad då Liljanskolan blev en 

räddning för familjen. Vad tycker föräldrarna till barnen att skolsituationen har gått för barnen? Dina 

påstår att personalen är lyhörd och arbetar tillsammans för att nå samma mål vilket inte görs i 

vanliga skolor.  

 

Dina är skeptisk till den korta tiden som barnen får gå i skolan. Detta kan kopplas till 

psykodynamiska teorin där individualisering står i centrum. Men frågan om hur föräldrarna uppfattar 

barnens utveckling av terapin som Liljanskolan bidrar med och utvecklingen av barnen så är de en 

blandning av positiva och negativa aspekter. Dina är väldigt positiv till den yttre faktorn som 

påverkar barnen. Detta kan förknippas med behaviorismen.  

 

Mats Platon ritar upp bilden på att barn utvecklas och skriver hur barnen utvecklas. I utvecklingen 

ingår även att behandla olika traumatiska upplevelser hos barnen. Många av de traumatiska 

upplevelserna leder till att ångest skapas hos barnen. Detta kan kopplas till systemteorin som menar 

att ångestens beror dels på problematiken som finns hos individens inre och det är omedvetet. Med 

hjälp av behandlingen som Liljanskolan bidrar med kan barnen lära sig att tränger bort oacceptabla 

och hotfulla känslor som barnen upplevt från sin livstid samt att lära sig att leva med dem.   

 

Anna tillägger även att under tiden då föräldrarna ska delta en heldag med sitt barn på skolan så har 

fadern inte medverkat. Det har varit hon själv som har deltagit under dessa dagar. Anna påstår att 

även detta har varit jobbigt för hennes son då han ser andra barn ha med både sin mamma och pappa 

under dessa heldagar i skolan. Detta kan kopplas till anknytningsteorin där feminismen kritiserar 

anknytningsteorin genom att den lägger för stor fokus på anknytning mellan mor och barn. Men 

faderns roll har en stor betydelse i barnens anknytning menar femininerna. Forskning har gjorts om 
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faderns betydelse i barnens uppväxt och visar att den är lika viktig som moderns anknytnings 

relation (Grossmann, 2006:131). 

7. Slutsats  

Även denna studie visar ett positivt resultat både från personalens sida och majoriteten av 

föräldrarnas sida när det gäller barnens utveckling, barnens skolsituation samt samarbetet som pågår 

mellan barnen, personalen samt föräldrarna. Detta kan kopplas till tidigare forskning där de 

undersökningar som terapiskolorna gjort visar har för de mesta haft en positiv inverkan och 

föräldrarna är positiva till skolans arbete. En annan likhet är att alla dessa skolor arbetar med barn 

som har liknande problematik så som ADHD, psykosociala problem, lever med psykiskt trauma med 

mera. En likhet kan även vara att dessa barn får behandling mot sin problematik. De likheter som 

kan belysas när det gäller personalens svar och föräldrarnas svar på Liljanskolan var att både 

personalen och föräldrarna var väldigt positiva till samarbetet som sker mellan Liljanskolan, barnen 

och dess vårdnadshavare. Majoriteten av respondenterna hade en positiv bild av barnens utveckling 

av terapiskolan som Liljanskolan bidrar med och även att skolsituationen har gått bra för barnen.  

Behandlingschefen, rektorn och vissa av föräldrarna tyckte att föräldrarna skulle vara mer i skolan. 

De som skiljer föräldrarna och skol- personalen åt på Liljanskolan är att skolpersonalen följer teorier 

medvetet medan föräldrarna inte följer några speciella teorier. En annan faktor som leder till att de 

svarade olika beror på att dessa respondenter har olika bakgrund och position i Liljanskolan vilket 

leder till att olikheter i deras svar skapas. De likheter som uppstod i föräldrarnas svar på Liljanskolan 

var att alla barnen har gått i skolan i fyra terminer och alla respondenterna är skeptiska till den korta 

tiden på skolan.  Alla respondenterna som intervjuades i min uppsats var även väldigt positiva till 

samarbetet mellan skolan, barnen och vårdnadshavare. En annan likhet var att dessa fyra 

respondenter var mödrar till dessa barn som intervjuades. Alla fyra respondenterna hade haft sina 

barn på Liljanskolan under fyra terminer. Majoriteten av respondenterna var väldigt positiva till 

skolan. Då både rektorn och två av föräldrarna tar upp att båda föräldrarnas deltagande i barnets 

skolgång har en stor påverkan på barnets utveckling kan även detta vara en slutsats i detta arbete. En 

annan slutsats kan dras från Mats Platons bild som han ritade upp på barnens utveckling där han 

menar att med hjälp av behandlingen som Liljanskolan bidrar med så lär sig barnen att tränga bort 

oacceptabla och hotfulla känslor samt att lära sig att leva med dem. En slutsats kan även dras från 

Annas resonemang om faderns frånvarande, då barn oftast vill vara som alla andra och inte sticka ut. 
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I Annas fall kände hennes son att fadern var frånvarande och tyckte det var jobbigt då de andra 

barnen hade båda sina föräldrar på skolan under dessa heldagar på Liljanskolan.  

 

8. Diskussion  

Då syftet med studien var att se hur föräldrar till barnen ser utvecklingen hos barnen från den dagen 

de börjar på Liljanskolan till den dagen de slutar på Liljanskolan tycker jag att den valda 

undersökningsformen var ett lämpligt sätt för att besvara syftet. Den kvalitativa metoden som 

användes bidrog till att jag fick en uppfattning om vad majoriteten av föräldrarna tyckte om sitt 

barns skoltid, då den kvalitativa metoden fokuserar sig på djup- intervjuer. Men en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ undersökning hade nog resultatet sett annorlunda ut. Detta hade även ökat 

studiens trovärdighet. För vissa av respondenterna var de några år sedan barnen slutade på 

Liljanskolan. Detta kan ha varit ett problem som påverkat respondenternas svar. På grund av 

tidsbrist kunde inte en blandning av kvalitativ och kvantitativ undersökning göras samt att antal barn 

som gått i Liljanskolan var för få för att göra en kvantitativ undersökning. Resultatet hade kanske 

sätt annorlunda ut om det var andra frågor och om respondera bestod av mammor och pappor. 

Förslag på förbättring skulle kunna vara att ha gjort en mixad studie, alltså att använda sig av en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. 

9. Framtida forskning 

Efter att ha gjort denna studie kunde jag se att det finns för få terapiskolor i Sverige. Dessa skolor 

bör regelbundet göra uppföljningar och utvärderingar om skolan bör göras för att kunna förbättra 

sina brister och hålla kvar vid verksamhetens styrkor. Jämförelser med andra skolor och 

behandlingsmodeller kan på dessa sätt göras. Förslag på fortsatt studie till Liljanskolan skulle kunna 

vara barnens uppfattning och syn på Liljanskolan och hur tycker barnen som gått på Liljanskolan att 

dem har utvecklats? Detta för att få ett mer mångsidig resultat. Där både föräldrar och barnen svarar 

på till exempel enkätundersökningen. Ett annat alternativ kan vara att fråga både föräldrarna och 

barnen.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

          Stockholm 2012 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi som arbetar på Liljanskolan vill göra en uppföljning av de elever som har gått hos oss. 

Uppföljningen handlar om vilken betydelse tiden på Liljanskolan hade för er och ert barn. 

 

Med det här brevet behöver vi göra några djupintervjuer med några föräldrar och önskar svar från de 

som skulle tänka sig ställa upp på intervju.  

 

Vid sammanställningen av materialet kommer inga uppgifter om enskilda barn eller familjer att 

kunna identifieras. 

  

För att den här uppföljningen ska bli så fullständig som möjligt hoppas vi på din medverkan. 

 

Tack på förhand! 

 

Meta Renberg och Mats Platon 
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Bilaga 2 

 
1, Frågeformulär 

 

2. Jag är: mamma  pappa     annan vårdnadshavare  

3. Barnens ålder vid inskrivning på Liljanskolan: (år och månader) 

4. Tidpunkt för inskrivning på Liljanskolan (år och månad) 

5. Antal terminer som ditt barn gick på Liljanskolan: 

6. Kan du kortfattat beskriva varför ditt barn började på Liljanskolan? 

 

7. På vems initiativ sökte ni till Liljanskolan? 

 Mitt eget 

 Skolans 

 BUP:s 

 Socialtjänstens 

 Annans  

 

8. I hur hög grad tycker du att informationen du fick innan placeringen på Liljanskolan var 

tillräcklig? 

 I mycket hög grad 

 I hög grad 

 I viss grad 

 Inte alls 

 Vet ej 

 

Om du anser att något saknades i informationen, vad var det som du saknade? 

 

9. Hur tycker du att samarbetet med Liljanskolan fungerade? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

 Vet ej 

 

Om du tycker att något kunde förbättras eller saknades i samarbetet vad var det? 

 

10. Hur var ditt förtroende för personalen på Liljanskolan? 

 Mycket stort  

 Stort  

 Varken stort eller litet  

 Litet  

 Inget 

 Vet ej 

 

11. I hur hög grad tycker du att tiden på Liljanskolan bidragit till en positiv och varaktig utveckling 

för ditt barn? 
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 I mycket hög grad 

 I hög grad 

 I viss grad 

 Inte alls 

 Vet ej 

 

 

12. I hur hög grad tycker du att tiden på Liljanskolan påverkat dig som förälder positivt? 

 I mycket hög grad   

 I hög grad  

 I viss grad  

 Inte alls 

 Vet ej 

 

 

13. I hur hög grad tycker du att ditt barn fick hjälp med de problem som ni presenterade när ditt barn 

skrevs in på Liljanskolan? 

 I mycket hög grad  

 I hög grad   

 I viss grad   

 Inte alls 

 Vet ej 

 

14. Om du på föregående fråga ansåg att ert barn fick hjälp under tiden på Liljanskolan, vad tror du 

det var som var till hjälp och ledde till förändringen? 

 

15. I hur hög grad upplever du att familjesamtalen på Liljanskolan var till hjälp i ert 

förändringsarbete? 

 I mycket hög grad 

 I hög grad 

 I viss grad 

 Inte alls 

 Vet ej 

 

Vad var det i familjesamtalen som var bra eller mindre bra anser du? 

 

16. I hur hög grad anser du att ditt barn under tiden på Liljanskolan fick den undervisning han/hon 

behövde? 

 I mycket hög grad  

 I hög grad   

 I viss grad   

 Inte alls 

 Vet ej 

 

17. I hur hög grad upplever du att dina förväntningar inför placeringen på Liljanskolan uppfylldes? 

 I mycket hög grad 

 I hög grad 
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 I viss grad 

 Inte alls 

 Vet ej 

 

18. I vilken skolform började ditt barn efter Liljanskolan? 

 Stor klass 

 Stor klass med assistent 

 Mindre klass 

 Annan, ange vad 

 

19. I hur hög grad är du nöjd med ditt barns skolplacering efter Liljanskolan? 

 I mycket hög grad  

 I hög grad   

 I viss grad   

 Inte alls 

 

20. I hur hög grad upplever du att tiden på Liljanskolan påverkar, är till nytta, för ditt barn idag? 

 I mycket hög grad  

 I hög grad   

 I viss grad   

 Inte alls 

 Vet ej 

 

21. Har ni sökt ytterligare hjälp efter tiden på Liljanskolan? 

 Ja 

 Nej 

 

22. Hur upplever du idag ditt barns förmåga att: 

 

   Mycket god  God  Mindre god  Inte alls god 

a) delta i undervisning?             

         

 

b) koncentrera sig?              

        

 

c) fungera med barn i grupp?             

          

  

 

d) vänta på sin tur?              

   

 

e) ge och ta i relation till andra?            
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f) hantera konflikter med andra barn?            

   

 

g) hantera konflikter med vuxna?            

   

 

h) se sin del i konflikter?             

   

 

i) ta ansvar för sina handlingar?            

   

 

j) förstå hur andra kan känna?             

   

 

k) lita på andra människor?             

   

 

l) sätta ord på egna känslor?             

   

 

m) hantera olika känslor på ett bra sätt?  

(ilska, ledsenhet, glädje, besvikelse etc.)           

   

 

o) tro på sina förmågor?             

   

 

23. Hur skulle du skatta ditt barns självförtroende efter att han/hon slutade på Liljanskolan på en 

skala mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst? 

 

24. Hur skulle du skatta ditt barns självförtroende idag på en skala mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 

är högst? 

 

25. Vare sig du i stort sett är nöjd eller missnöjd med tiden på Liljanskolan, brukar det oftast finnas 

saker man vill ändra på. Vad skulle du önska vore annorlunda på Liljanskolan? 

 

26. Finns det något, litet eller stort, som du tyckt varit speciellt bra eller till särskilt god hjälp under 

er tid på Liljanskolan? 
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Bilaga 3  

Intervju med rektorn, behandling chef och en personal på Liljanskolan 

 

1, När och varför började du arbeta på Liljanskolan? 

 

2, Vilken arbetsuppgift har du på Liljanskolan? 

 

3, Hur tycker du att samarbetet med Liljanskolan fungerade? Med föräldrar? personal? och barnen? 

 

4, Om du tycker att något kunde förbättras eller saknades i samarbetet vad skulle det vara? 

 

5, Vare sig du i stort sett är nöjd eller missnöjd med tiden på Liljanskolan, brukar det oftast finnas 

saker man vill ändra på. Vad skulle du önska vore annorlunda på Liljanskolan? 

 

6, Finns det något, litet eller stort, som du tyckt varit speciellt bra eller till särskilt god hjälp under er 

tid på Liljanskolan? 

 

7, Vilka förändringar har skett under sen skolan startades?  

 

8, Hur arbetar ni för att behandla barn med psykosociala problem? 

 

9, Hur skulle du beskriva framtiden för Liljanskolan?  

 

10, Hur tror du föräldrarna uppfattar barnens utveckling av terapin som Liljanskolan bidrar med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


