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Kollaborativ & terapeutisk psykologisk utredning av barn: 

Effekt på självvärdering 
Lena Hansson, Lina Hansson 

 
 

Det finns stor efterfrågan på barnpsykiatriska utredningar. Psykologisk utredning 

kan vara behandlande genom ett kollaborativt och terapeutiskt förhållningssätt. 

Denna studie utgår från hypotesen att barn som remiteras till barnpsykiatrisk 

utredning skattar sin självvärdering lägre än normgruppen. Detta som en följd av 

upprepade misslyckanden och svårigheter att leva upp till krav i vardagen. Studien 

syftar till att undersöka om ett kollaborativt och terapeutiskt förhållningssätt vid 

psykologisk utredning av barn har effekt på deras självvärdering. Studien har en 

3(Utredning; n=15, Föräldrastöd; n=12, Väntelista; n=13) x2(för-, eftermätning) 

mixad design. I motsats till hypotesen skattar barnen i studien sin självärdering 

genomsnittligt. Studien kan inte visa på någon signifikant effekt av 

förhållningssättet på gruppnivå gällande barnens egen rapportering av 

självvärdering. Förändring av självvärdering redovisas även deskriptivt och 

diskuteras på individnivå.  

 

 

Det generella intresset för neuropsykiatriska funktionsavvikelser ökar, vilket ställer allt 

högre krav på psykologers kompetens inom området (Bryhn et al., 2003). Efterfrågan på 

barnpsykiatriska utredningar ökar, och köerna är långa. Det är inte ovanligt att barn får vänta 

ett år, eller längre (samtal med Eva Johnson, 2010-03-19). Idag finns också ett växande 

intresse för att utöka de kliniska vinsterna med psykologisk testning. Terapeutisk effekt av 

neuropsykologisk utredning på vuxna har utforskats av Gorske och Smith (2009), och 

resulterat i en modell för hur det kan uppnås; Collaborative Therapeutic Neuropsychological 

Assessment (CTNA).  De vill med CTNA uppnå två mål, en god samarbetsallians mellan 

utredande psykolog och patient, samt minska patientens lidande och/eller ge en korrigerande 

erfarenhet.  En del i den kollaborativa utredningsmodellen är att ge patienten en möjlighet till 

omskrivning av sin livsberättelse med avseende på hur man förstår och beskriver sig själv. 

Tillsammans med den utredande psykologen tittar patienten på och tolkar sina testresultat, 

översätter dem till konkreta svårigheter i vardagen, och ser till känslomässiga konsekvenser. 

Hur man förstår och beskriver sig själv, påverkar självvärdering (Johnson, 2003). Denna 

självvärdering antas påverka hur högt eller lågt man rapporterar olika förmågor. En låg 

självvärdering har visats korrelera med depressiva symtom och ökad suicidrisk. (Harter, 

1992).  

Andra intressanta variabler att studera utöver självvärdering, är det kollaborativa och 

terapeutiska förhållningssättets påverkan på andra psykiatriska symtom, vilket innefattats i det 

projekt av vilket denna studie är en del och utvärderas i en annan examensuppsats (Eriksson 

& Svedén, 2010).  

Neuropsykiatriska funktionshinder 

Utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionshinder som debuterar i barndomen är 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Autism, Aspergers syndrom, Tourettes 

syndrom, OCD (Obsessive Compulsive Disorder), DCD (Developmental Cordination 

Disorder) och MPD (Motor and/or Perception Disorder) (Kutcher, 2005). Vid ovan nämnda 

funktionshinder är det vanligt med nedsättningar inom en rad områden: inlärning, 

uppmärksamhet, reglering, samspel, svårigheter att uttrycka sig i tal- och skrift, 

impulskontroll och motorik (Bryhn et al, 2003). Idag vet man att genetiska faktorer spelar en 

stor roll för sårbarhet och vem som drabbas. Neuropsykiatriska tillstånd kan förstås utifrån att 
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genetiska/biologiska/organiska faktorer samverkar på olika sätt så väl med varandra som med 

omgivningen, och påverkar hur symtombilden ser ut. Samtidigt behöver fysiska (traumatisk 

hjärnskada, förgiftning, undernäring och fysiska sjukdomar) och psykosociala miljöfaktorer 

(till exempel omsorgssvikt, osäker anknytning och understimulering) också tas hänsyn till. 

(Bryhn et al. 2003).  

Självvärdering 

Självkänsla är ett väl undersökt koncept som rymmer en mängd olika begrepp vilka ämnar 

förklara fenomenet på en rad olika nivåer (Owens, Stryker & Goodman, 2006). Prout och 

Prout (1996) menar att självuppfattning (self concept) som begrepp förekommer i både 

kliniska och teoretiska sammanhang utan tydlig konsensus kring vad det egentligen står för. 

Johnson (2003) menar att självbild är summan och genomsnittet av alla fakta en person har 

om sig själv, det vill säga information vi använder för att beskriva oss själva. Den kan vara 

positiv eller negativ men aldrig hög eller låg. Självkänsla däremot handlar om hur vi värderar 

oss själva. Det begreppet speglar vårt känslomässiga förhållande till oss själva och kan vara 

hög eller låg. Självkänslan är en relativt bestående och stabil grundegenskap. Den står för vår 

värdering av vad eller hur vi är. Självförtroende å sin sida är mer situationsbunden och syftar 

till vad vi gör, vilket gör den mer föränderlig än självkänsla. Självsäkerhet kan användas för 

att maskera en i grunden låg självkänsla och osäkerhet. Begreppet självkänsla används inom 

en rad olika områden och kan tolkas på många olika sätt. I denna studie benämns det Johnson 

kallar självkänsla för självvärdering. 

Harter (1992) visar i sin forskning att avgörande för barns självvärdering är hur de 

bedömer sin förmåga inom områden de själva anser viktiga. De områden Harter bedömer vara 

framträdande hos barn i åldrarna 8-13 är: Skolkompetens, Idrottskompetens, Att vara omtyckt 

av sina kamrater, Fysiskt utseende och Uppförande. De barn som skattade sin förmåga lågt 

inom ett för barnet viktigt område, uppvisade en lägre självvärdering. Detta innebär att de 

faktorer som är viktiga för barns självvärdering varierar mellan barn. Harter anlägger också 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då hon utgår från att vår värdering av oss själva 

formas av hur signifikanta andra ser på oss. Hennes studie visar att de barn som upplever 

högst stöd från signifikanta andra även rapporterar högst självvärdering. Vid en 

sammanslagning av dessa båda resultat kunde hon påvisa att de barn som bedömde sin 

förmåga vara låg inom viktiga områden och som rapporterade lågt stöd från signifikanta andra 

hade lägst självvärdering. Harter menar att låg självvärdering har ett påvisbart samband med 

depression och symtom associerade med depression.  

Med utgångspunkt i ovanstående forskning och litteratur kan antagandet göras att barn med 

neuropsykiatriska funktionshinder uppvisar låg självvärdering då de ofta upplever en 

diskrepans mellan vad de anser sig kunna och vad de önskar att de skulle kunna, och/eller 

omgivningens krav på dem. Inom området skolkompetens drabbas dessa barn ofta av 

misslyckanden på grund av inlärningsvårigheter och brister i miljöanpassning. 

Funktionsnedsättningar medför ofta problem i relation till jämnåriga och omgivningen vilket 

kan leda till att dessa barn inte blir omtyckta av sina kamrater. De riskerar även att utveckla 

olika beteendeavvikelser som utagerande beteende och/eller tvångssyndrom. Sammantaget 

antas dessa faktorer påverka barnets självvärdering negativt.  

Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att det finns ett samband mellan barn och ungas 

psykiska mående, och skolprestation. Barn som lyckas i skolan har i allmänhet bättre hälsa, 

under både barn- ungdoms- och vuxenåren. Därför är det angeläget att förebygga 

misslyckanden i skolan. Psykisk hälsa under barn och ungdomsår har betydelse för prognos 

för vuxenlivet, tillsammans med en rad andra faktorer (Eriksson, Ljungdal & Brember, 2009). 
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Hur barn skattar sig själva och sina psykiatriska symtom stämmer inte alltid överens med 

den bild deras föräldrar och andra vuxna ger av dem. En förklaring kan vara att barn kan 

underskatta sina problem vid till exempel beteendeavvikelser. Användning av 

självrapporteringsformulär kan underlätta för barn när de ska avslöja hur de har det, då de kan 

sakna ord för de besvär de upplever. Direkta frågor kan då underlätta. Forskning och klinisk 

erfarenhet visar att barn svarar så ärligt och gott som de kan på frågor som ställs till dem. Det 

är särskilt vid internaliserade symtom vanligt att barnets rapportering är en säkrare 

informationskälla än vuxnas då deras bedömning färgas av fler faktorer än barnets mående. 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Självvärdering kan betraktas som ett internaliserat symtom 

i form av tankar och känslor om sig själv (Johnson, 2003), och därför har denna studie försökt 

fånga förändringar i barnets rapportering av den egna självvärderingen, med hjälp av 

självskattningsformulär. 

Psykologisk testning & utredning 

Psykologisk testning syftar till att beskriva patientens nuvarande funktion, grad av 

svårighet samt förutsättningar för ett självständigt liv. Vidare kan det bekräfta, motsäga eller 

nyansera den bild som skapats av patienten med mindre strukturerade metoder. Det kan också 

identifiera terapeutiska behov och ge rekommendationer för behandling. Psykologisk testning 

kan bidra till differentialdiagnostiska överväganden och utvärdera behandlingsutfall, och ge 

vägledning vid riskhantering. Psykologisk testning, när den utförs av en skicklig psykolog kan 

även vara en terapeutisk intervention (Meyer et al, 2001). Psykologisk testning av barn ska 

genomföras vid behov av fördjupad individinriktad diagnostik efter att arbete med 

vardagsmiljö och anpassningar prövats (Smedler & Tideman, 2009). Gorske och Smith (2009) 

menar att den medicinska modellen som traditionellt används vid psykologisk testning 

riskerar att förbise patientens personliga upplevelse av sina svårigheter. De gör skillnad på 

psykologisk testning och psykologisk utredning, där den senare beskrivs som ”en komplex 

interaktion mellan en patient, hans eller hennes testdata och en skicklig psykolog” (Gorske & 

Smith, 2009, s 14, ffs övers.). 

Utredning som terapeutisk intervention 

Genom åren har en rad olika förhållningssätt och modeller för terapeutisk användning av 

psykologiska test vuxit fram. Dock är det först på senare år de etablerat sig inom den kliniska 

psykologin. Den mest kända psykologen på området idag är Steven Finn, vars terapeutiska 

förhållningssätt i testsituationen väckt stort intresse och entusiasm, även i Sverige. Han har 

utvecklat en metod han kallar för Therapeutic Assessment (TA), med fokus på 

personlighetspsykologi. Han har också studerat TA riktad mot barn som en 

familjeintervention som syftar till att öppna upp för systemisk och individuell förändring. 

Barnet ska få en erfarenhet av utredning som möjliggör att barnet är mottaglig för de 

förändringar utredningen ska leda till. Forskning visar att en sådan utredning har en 

reducerande effekt på barnets psykiatriska symtom och ger ökat självförtroende (Tharinger, 

Finn, Wilkinson & McDonald Schaber, 2007). I denna studie har vi utgått från Collaborative 

Therapeutic Neuropsychological Assessment (CTNA), och inspirerats av TA för att anpassa 

modellen till Barn – och Ungdomspsykiatrisk verksamhet.  

CTNA 

Gorske och Smiths (2009) modell CTNA bygger på deras tidigare arbeten: The 

Neuropsychological Assessment Feedback Intervention (NAFI av Gorske) och Collaborative 

Neuropsychological Assessment (CNA av Smith). De två modellerna har samma mål med 

avseende på att de syftar till att öka neuropsykologiska utredningars påverkan på ”patientens 
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välbefinnande, känsla av ansvar och kontroll, samt deras livsberättelse” (Gorske & Smith, 

2009, s 39). Den kollaborativa delen ska främja samarbete mellan patienten och psykologen, 

medan målet för den terapeutiska delen i modellen är att minska patientens lidande, alternativt 

ge en korrigerande erfarenhet. Gorske och Smith menar att detta är ett fruktbart sätt att arbeta 

även när föräldrar eller skola är primär kund, då det främjar en förändring i hur närstående ser 

på, förstår och bemöter den som utreds. (Gorske & Smith, 2009). 

Teoretiska utgångspunkter 

Gorske och Smith (2009) menar att patientcentrerad vård har utvecklats under de senaste 

30 åren och givit ett välkommet bidrag till patienters välmående inom den medicinska 

sjukvården. Det är en ansats som förutsätter ett samarbete mellan vårdgivare och patient för 

att göra behandlingsplaneringar. Patientcentrerad vård måste uppfylla två kriterier: 

vårdgivaren ska lyssna på och vara empatisk inför patientens upplevelse, och vårdgivaren ska 

ha respekt för patientens tankar och åsikter. De menar att den patientcentrerade omsorgen kan 

betraktas som ett ideologiskt ställningstagande snarare än empirisk kunskap. Personcentrerad 

psykoterapi har sina rötter inom den humanistiska traditionen, vilken betonar vikten av den 

terapeutiska alliansen mellan terapeut och klient/patient. Det finns idag många förklaringar till 

vilka faktorer som är verksamma i psykoterapi, men det råder konsensus kring att alliansen 

står för en stor del av variationen i behandlingsutfall. Enligt den personcentrerade traditionen 

ska relationen vara varm, empatisk och samarbetsinriktad. Gorske och Smith menar att denna 

ansats är viktig även inom neuropsykologisk utredning då en bristande relation till den 

utredande psykologen kan påverka patientens förmåga att prestera optimalt. Den erbjuder 

även en möjlighet till att förstå vad som ligger bakom patientens prestation, vilket i sin tur kan 

leda till mer precis diagnostik eftersom patientens upplevelse och erfarenhet tas i beaktande. 

Antaganden bakom CTNA  

Collaborative Therapeutic Neuropsychological Assessment (CTNA) utgår från ett antal 

antaganden. Det första är att patienten eller någon i hans/hennes omgivning uppmärksammat 

en negativ förändring i patientens kognition och beteende, eller att patienten inte klarar av att 

möta kraven i vardagen. De vill förstå orsakerna bakom svårigheterna i vardagen och få en 

prognos för framtiden. Det andra antagandet är att den upplevda förändringen eller oförmågan 

leder till oro, och att man söker hjälp för att få stöd och vägledning. Nästa antagande som 

modellen bygger på är att patienten vill bli informerad om alternativa strategier som kan 

främja hans/hennes fungerande. Gorske & Smith, (2009) menar att patienter som har kunskap 

känner sig tryggare och upplever att de har mer kontroll över sina liv. Patienter vill känna sig 

autonoma och respekterade i mötet med psykologen. De vill ha råd och stöd men också vara 

del i beslutsfattande. Vidare menar Gorske och Smith att en orsak till att patienter inte 

fullföljer behandlingsrekommendationer är att de inte varit med att utforma dem. De skriver 

att ”Basfilosofin i CTNA är att en informerad, utbildad och stärkt patient kommer att vara 

aktivt involverad i sin sjukvård och mer sannolikt kommer att lita på och respektera 

professionella rekommendationer” (Gorske & Smith, 2009, s 4, ffs. övers.). Det femte 

antagandet är att neuropsykologisk utredning ger objektiv kunskap och konkret information 

om patientens kognition och beteende som är applicerbar på hans/hennes problem i vardag. 

Testresultaten kan hjälpa till att besvara frågor om de förändringar och/eller svårigheter 

patienten upplever, genom att bidra med hypoteser om bakomliggande orsaker samt ge 

vägledning i fortsatt behandlingsplanering. Ytterligare ett antagande är att återgivningar av 

testresultat kan hjälpa patienten att omdefiniera sin livsberättelse och ge nya perspektiv på de 

upplevda svårigheterna, med fokus på styrkor och svagheter. Det sista antagandet som CTNA 

vilar på är att återgivning av testresultat när presenterade i patientcentrerad anda ökar 

sannolikheten att patienten fullföljer behandlingsrekommendationer och minskar motstånd att 
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ta till sig svår och jagfrämmande information. (Gorske & Smith, 2009). Det kollaborativa 

förhållningssättet ligger helt i linje med de etiska riktlinjerna för psykologer, med avseende på 

att patienter ska vara informerade om den vårdinsats de ska gå igenom (Sveriges 

psykologförbund, 1998).  

Återgivning av psykologisk utredning 

Studier har visat att patienter överlag upplever återgivning av psykologiska testresultat som 

positiv, att de ofta önskat mer tid för att få tala om sina resultat med psykologen samt att de 

inte alltid kommit ihåg eller förstått den information de fått. (Bennett-Levy et al., 1994; 

Donofrio et al., 1999). I Bennett- Levy et al’s (1994) studie rapporterade två tredjedelar av 

deltagarna att informationen de fick på återgivningen var användbar, men att fokus i större 

utsträckning låg på problemområden än på strategier för att komma runt dem. Endast en liten 

del av deltagarna rapporterade att de fått skriftlig återgivning av sina testresultat, och en stor 

majoritet av de som inte fått det, hade önskat det (Bennett- Levy et al, 1994). Återgivning som 

anpassats till patienten ger reducering av symtom, ökad självkänsla och hopp, samt ökat 

engagemang och positiv påverkan på alliansen till terapeuten (Tharinger, Finn, Hersh et al., 

2008). De studier som tittat på patienters upplevelser av neuropsykologiska utredningar av 

barn har haft fokus på föräldrarnas upplevelse. De visar att föräldrar överlag tycker att 

utredningen hjälpt dem till bättre förståelse för sitt barn och att den föreslagit nödvändiga 

miljöförändringar (Arffa & Knapp, 2008). Föräldrar har uttryckt positiva effekter i form av 

bättre relation till sitt barn, ökad förståelse för sitt barn och en ökad självkänsla hos barnet. 

Barnen rapporterades vara lugnare och gladare än före återgivningen (Tharinger, Finn, 

Wilkinson et al., 2008). Tharinger, Finn, Hersh et al. (2008) menar att utredare tidigare varit 

sparsamma med information, framförallt till barnet, då de bedömt det vara för hotfullt och 

komplext för barnen att ta emot.  

Utifrån sina resultat ger Bennett-Levy et al., (1994) förslag på förbättringar som 

neuropsykologer skulle kunna göra för att höja kvalitén på sin vårdinsats. Bland annat 

beskriver de vikten av förberedelse av patienten inför insatsen, tydlig rational för 

testsituationen, att kommunicera testresultat på ett begripligt sätt som gör de möjliga att 

komma ihåg (genom att ha fokus på: styrkor/svårigheter; konsekvenser för fungerande i 

vardagen samt strategier för att komma förbi dem, och ge skriftlig återgivning som 

komplement till den muntliga).  

Steven Finn (2007) har utarbetat en modell för hur testresultat kan återges till patienten för 

att optimera mottagande. Han menar att kommunicerande av testresultat bör ske från material 

som ligger nära patientens egen förståelse, till sådant som är mer jagfrämmande.  

Symbolisk saga 

Tharinger, Finn, Hersh et al., (2008) menar att återgivningen av den psykologiska 

utredningen till barnet har möjlighet att vara terapeutisk på samma sätt som för föräldrarna. 

Många barn har svårt att ta till sig direkt, personligt, emotionellt laddat material och därför 

bör återgivningen göras mindre direkt. De har funnit att barnen oftast blir mer engagerade när 

de får återgivning i form av till exempel en fabel, en dikt, en raplåt eller en tecknad serie. 

Återgivningen till barnet ska innehålla föräldrarnas nya förståelse av dem. De ska också 

innehålla förändringar som är förankrade hos föräldrarna och möjliga att genomföra.  

Symboliska sagor har använts under lång tid som en intervention eller behandlingsteknik i 

psykoterapi med barn, som ett sätt för terapeuten att tillsammans med barnet modifiera 

hans/hennes livshistoria och för att hjälpa barnet att verbalisera sitt känsloliv. Att 

kommunicera utredningsresultat i denna form minskar risken för att barnet ska bli 

överväldigad av känslor och/eller försvarsinställt. Det ökar även deras känsla av att vara sedda 

och ger hopp för framtiden.  Barnet ber ofta om att sagan ska läsas om och om igen. Den blir 
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en påminnelse om den nya historien samt ökar möjligheten till internalisering av den. 

(Tharinger, Finn, Wilkinsson et al., 2008). 

I denna studie har anpassningar gjorts vid skriftliga återgivningar till barnen. I de fall 

barnen bedömdes ha förmåga att mentalisera och förståelse för symbolik gavs återgivningen i 

form av en symbolisk saga. I de utredningar där Autismspektrumdiagnoser var aktuella eller 

barnen av andra anledningar bedömdes ha svårt att sätta sig själv i relation till sagan gavs 

återgivningen istället i form av en Funktionsmanual, där barnet beskrevs utifrån styrkor, 

utmaningar och behov.  

Återgivning av neuropsykologisk utredning till skolan 

Gorske och Smith (2009) hänvisar till The Neuropsychology Case Conference 1997 där 

riktlinjer för hur man kan främja samarbete mellan föräldrar, skola och kliniker för att bättre 

hjälpa skolbarn med psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter utformats. Målet är att utbilda 

föräldrar och skolpersonal och skapa mer realistiska förväntningar på vad barnet klarar av. 

Utredaren kopplar samman testresultat med information lämnad av vårdnadshavare och 

skolpersonal och ger först tillbaka utredningsresultatet till föräldrarna. Nästa steg är att träffa 

skolan tillsammans med föräldrarna då utredaren återger resultaten. Modellen syftar till att 

föräldrarna i det mötet ska vara de som bäst känner sitt barn, vilket ska rusta dem att 

kommunicera barnets behov och styrkor och i framtiden föra sitt barns talan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och utvärdera kollaborativ och terapeutisk psykologisk 

utredning av barn. Hypotesen är att barn remitterade till barnpsykiatrisk utredning skattar sin 

självvärdering lägre, jämfört med jämnåriga. Lågt skattad självvärdering vid förmätning och 

genomsnittligt skattad självvärdering vid eftermätning betraktas som klinisk förbättring, i 

enlighet med normerna i BUS – Självbild (Beck, Beck & Jolly, 2001).  

 

Frågeställningen i denna uppsats är huruvida kollaborativ och terapeutisk psykologisk 

utredning av barn har effekt på deras självrapporterade självvärdering? 

Metod 
Designen i denna studie är en mixad design med upprepade mätningar, och utgörs av tre 

grupper (Utredning, Föräldrastöd, Väntelista). Föräldrastöd kontrollerar för föräldrarnas 

kontakt med personal på BUP, och Väntelistan kontrollerar för den tid som förflutit. Studien 

genomfördes på Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Sundsvall vars uppdrag 

enligt Eva Johnson, tidigare klinikchef, är att ge kvalificerad barnpsykiatrisk behandling. För 

att det ska vara möjligt menar hon att det krävs ”sakliga bedömningar och gedigna 

utredningar”. Kvalificerade barnpsykiatriska utredningar består av en psykosocial bedömning 

utförd av en kurator, en medicinsk bedömning utförd av en läkare samt en psykologisk 

funktionsutredning utförd av en psykolog. I de fall remisser inkommer från skolan ingår även 

en pedagogisk bedömning (intervju med Eva Johnson 2010-03-19). 

De ärenden som inkommer till kliniken går först till Bedömningsenheten innan de slussas 

vidare till andra enheter för behandling och/eller utredning. Vägar in kan vara via vårdcentral, 

skolhälsovård, socialtjänst och/eller på vårdnadshavares begäran. Från 2008 till 2009 ökade 

antalet nybesök på kliniken, det gjorde även den andel av patienterna som vidareremitterades 

till barnpsykiatrisk utredning. Vid bedömning av nya patienter görs en funktionsskattning med 

hjälp av C-GAS (Children’s Global Assessment Scale) (Schaffer et al., 1985). De barn som 

vidareremitteras till utredningsenheten har en genomsnittlig skattning på 47 att jämföra med 

dem som går till behandling som har ett snitt på 61(personligt samtal med Daniel Rautio, 
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PTP-psykolog, 2010-02-25). En C-GAS skattning under 60 anses motsvara kliniskt 

signifikanta problem. Barn som skattas mellan 41-50 bedöms ha svårigheter inom de flesta 

sociala områden alternativt avsaknad av funktion inom ett område (Shaffer et al., 1985, 

svensk reviderad översättning av Anna Lundh, 2005).  

Studien genomförs inom ramen för leg. Psykolog Anita Hanssons specialisering i klinisk 

psykologi. De fyra psykologkandidaterna (utredarna) som genomförde det kliniska arbetet 

hade genom en fördjupningskurs under termin nio på Psykologprogrammet vid Umeå 

universitet, lärt sig det kollaborativa och terapeutiska förhållningssättet. Under kursen 

genomförde de var sin fördjupad psykologisk funktionsutredning på BUP i Sundsvall under 

handledning av leg. Psykolog Hansson och Britt Lissdaniels (leg. Psykolog, Specialist i 

neuropsykologi, utredning, bedömning och diagnostik). Kandidaterna tränade sig i 

Motivational Interviewing (MI) (Barth & Näsholm, 2006) vid seminarier, för att säkerställa 

att det kollaborativa förhållningssättet genomsyrar hela utredningsprocessen. Under studiens 

genomförande gavs handledning av leg. Psykolog Hansson i genomsnitt fem timmar i veckan, 

per kandidat. Hon var även tillgänglig för ytterligare stöd då behov fanns. Handledning gavs 

också av leg. Psykolog Lissdaniels vid fyra tillfällen á tre timmar, i testtolkning, 

utlåtandeskrivning och differentialdiagnostik.  

Undersökningsdeltagare 

I studien ingår totalt 40 barn varav 15 har genomgått en fullständig barnpsykiatrisk 

utredning, där den psykologiska funktionsutredningen har gjorts enligt ovan beskrivna 

modell. Tolv barn placerades i betingelsen Föräldrastöd och 13 barn har stått kvar på 

Väntelistan. För köns- och åldersfördelning se Tabell 1. 

 
Tabell 1. Köns- och åldersfördelning i de olika betingelserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna ska av Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken ha bedömts vara aktuella för 

en fullständig barnpsykiatrisk utredning, och placerade på ordinarie väntelista. Barnen ska stå 

på ordinarie väntelista mellan 1/9 - 2009 och 15/1 – 2010. Barn med pågående polisutredning 

och/eller annan juridisk prövning, eller som av annat skäl bedöms vara i allvarlig akut kris 

exkluderades. Resultat av utredning med avseende på diagnos redovisas i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Ställda diagnoser i Utredningsgruppen. Antal diagnoser/barn varierar mellan 1-6. 

Diagnos Antal/15 
 

Diagnos Antal/15 

ADHD 12  Depression 2 

Aspergers Syndrom 5  Störning av tal- och språkutvecklingen 1 

Tourettes Syndrom 4  Lindrig mental retardation 1 

Autistiska drag 2  Marginell mental retardation 1 

Trotssyndrom 2  OCD 1 

 

 

 
Grupp 

 

 

 

n 

Kön  Åldersfördelning  

Flicka (%) Pojke (%)  6-9 år 10-14 år 15-18 år Ålder 

M (SD) 

Utredning 15 5 (33) 10 (67)  3  7 5 12,53 (3,04) 

Föräldrastöd 12 4 (33) 8 (67)  2 7 3 12,33 (3,39) 

Väntelista 13 4 (31) 9 (69)  4 7 2  11,38 (2,79) 

Totalt 40 13 (33) 27 (68)  9 21 10 12,10 (3,04) 
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Instrument 

Två självskattningsinstrument användes vid för- och eftermätning för att få ett mått på 

barnens självvärdering. Antal frågor, formuleringar och svarsalternativ ser olika ut i de två 

instrumenten.  

Jag tycker jag är 

Självskattningsinstrumentet Jag tycker jag är (Ouvinen-Birgerstam, 1999) är framtaget för 

att mäta barns självvärdering (Ouvinen-Birgerstam, 1984) och används både inom forskning 

och kliniskt arbete. Den normgrupp som instrumentet bygger på består av pojkar och flickor i 

årskurs ett till nio. Standardiseringen skedde mellan åren 1981 och 1983. Instrumentet finns i 

två varianter, en för lågstadiet (L-skalan, 32 påståenden) och en för mellan- högstadiet (MH-

skalan, 72 påståenden). Det är uppbyggt som en självskattningsskala med påståenden om den 

egna personen. Barnet ska ta ställning till hur väl de olika påståendena stämmer överens med 

hur barnet upplever sig själv. Skalan är uppbyggd av tre områden och sammanlagt fem 

delskalor 

 

1. Fysiska egenskaper (Jag har ett trevligt ansikte, Jag är ganska klumpig) 

 

2. Psykiska egenskaper 

i. Färdigheter, talanger, begåvning (Jag är duktig i skolan, Andra gör 

saker bättre än jag) 

ii. Psykiskt välmående (Jag är nästan alltid på gott humör, Jag blir 

väldigt lätt arg) 

 

3. Individens relationer till andra i sin omgivning 

i. Relationer till föräldrar och familjen (Jag är ganska lik mina föräldrar, 

I min familj bråkar vi mycket) 

ii. Relationer till kamrater och lärare (Jag gillar mina klasskamrater, Jag 

känner mig olika alla andra) 

 

Varje delskala innehåller lika många positiva som negativa påståenden, slumpmässigt 

ordnade. I MH-skalan finns fyra svarsalternativ (stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer 

dåligt, stämmer inte alls). Svaren poängsätts med -2, -1, 1, 2, och sammanställs till en 

totalpoäng där höga poäng indikerar en hög självvärdering (min: -144, max: 144). I L-skalan 

finns två svarsalternativ (ja, nej). Svaren poängsätts med -1, 1 (min: -32, max: 32). Varje 

barns totalpoäng omvandlas till stanine utifrån normer baserade på kön och årskurs, för att ge 

en uppfattning om hur de förhåller sig till normgruppen (Ouvinen-Birgerstam, 1999). 

Becks ungdomsskalor (BUS) 

BUS används inom barn- och ungdomspsykiatrin för att göra snabba bedömningar av 

psykisk problematik.  Den svenska versionen är anpassad och normerad efter svenska 

förhållanden för barn i åldrarna 9-18 år. I manualen finns även beskrivningar för hur 

administrering till yngre barn ska göras, och Tideman menar att normerna för den yngsta 

gruppen är applicerbar även på barn 7-8 år. Eva Tideman skriver i manualen (Beck, Beck & 

Jolly, 2001) att det mest använda självskattningsinstrumentet med fokus på barns självbild är 

Jag tycker jag är, vilken också korrelerar med skalan Självbild i BUS. Enligt manualen 

skattar barn som placerats i den kliniska normgruppen sin självbild lägre än normgruppen. Av 

de kliniska undergrupperna som identifierats var deprimerade barn och barn diagnostiserade 

med ADHD de som skattade sin självbild lägst.  
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BUS består av fem delskalor; ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och 

självbild. Under skalan för självbild, som är den enda som använts i denna studie, ryms 20 

påståenden om hur barn kan tänka och känna, vilka sorteras in i fyra undergrupper: 

 

1. Självuppfattning (Jag tycker jag är lika bra som andra) 

2. Färdigheter (Jag gör saker bra) 

3. Positiva relationer till andra (Jag känner mig som en trevlig person) 

4. Positivt uppfattad av andra (Andra vill vara tillsammans med mig)  

 

Barnet ombeds kryssa för det alternativ som bäst stämmer med hur de är i allmänhet. Det 

finns fyra svarsalternativ (Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid). Svaren poängsätts från 0-3 och 

sammanställs till en totalpoäng där höga poäng indikerar en hög självvärdering (min: 0, max: 

60). Barnets sammantagna poäng jämförs med normgruppen och med hjälp av percentiler får 

man en uppfattning av hur skattningen förhåller sig till normgruppen, se Tabell 3. (Tideman, 

2007). 

 
Tabell 3. Råpoäng, percentiler och klinisk översättning för BUS  

Råpoäng Percentil Kategori 

Pojkar Flickor   

55-60 54-60 90- Hög 

35-54 32-53 26-89 Genomsnittlig 

28-34 25-31 11-25 Något låg 

0-28 0-24 -10 Mycket låg 

 

De båda använda instrumenten korrelerade vid förmätning på r = .43, p <.05 och vid 

eftermätning på r = .74, p <.05. 

 

Procedur 

Urval 

På ordinarie väntelista för barnpsykiatrisk utredning var 68 barn aktuella för studien. 

Samtliga vårdnadshavare informerades om studien och tillfrågades om deltagande via telefon, 

43 tackade ja. En guide hade tagits fram för samtalet för att säkerställa att all nödvändig 

information framförts. En deltagare exkluderades innan förmätning i enlighet med 

exklusionskriterierna. De vårdnadshavare som tackade ja erbjöds en tid på BUP under 

december månad, för förmätning och påskrift av forskningsmedgivande. Både barn och 

vårdnadshavare informerades om att deltagande var frivilligt, och när som helst kunde 

avbrytas. De informerades även om att deltagande inte förknippades med någon fara, samt att 

allt arbete skulle komma att ske inom ramen för BUPs verksamhet, med gällande 

sekretesslagstiftning (Bilaga 1). Av de 42 barn som förmättes prioriterades de med lång kötid 

(6 månader eller mer) till utredning, med hänsyn till etik och vårdgaranti. Övriga barn 

matchades sedan mot Utredningsgruppen, utifrån kön, ålder och sociala förhållanden. 

Beroende på vad vårdnadshavarna önskade, placerades de i betingelserna Föräldrastöd eller 

Väntelista. Hänsyn togs också till tidigare bedömningar av behov av tidig insats från 

Bedömningsenheten. Ytterligare två deltagare exkluderades under studiens gång i enlighet 

med exklusionskriterierna. Sammanlagt baseras denna studie på 40 deltagare. 
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Datainsamling 

I januari 2010 påbörjades de olika interventionerna, och de avslutades i maj. Samtliga 

förmätningar gjordes mellan december 2009 och januari 2010. Vid förmätningarna användes 

en mall för att säkerställa att nödvändig information framfördes till barnet (Bilaga 2).  

Eftermätningarna skedde efter avslutad intervention, minst nio veckor efter påbörjad 

intervention. Administreringen av instrumenten skedde i enlighet med manualerna med 

tillägg, förtydligande och anpassningar efter det enskilda barnets behov. Dessa kunde bestå av 

att kandidaten läste påståendena högt, att svarsalternativen var skrivna på en vit tavla, att 

exempel gavs samt att ordförklaringar gavs. Då barnen önskade var vårdnadshavare kvar i 

rummet under för- och eftermätning. Detta för att skapa en trygg situation samt för att 

optimera barnets möjlighet att förstå och besvara frågorna. Samtliga förmätningar skedde på 

BUP i Sundsvall av psykologkandidaterna eller leg. Psykolog Hansson. Av eftermätningarna 

skedde samtliga utom tre på BUP, en gjordes via telefon, en i barnets hem och en 

kompletterades via e-post.  All data avidentifierades och kodades. Data förvarades enligt 

patientdatalagen på BUP i Sundsvall.  

Databearbetning 

Råpoängen på Jag tycker jag är konverterades till z-poäng för att de båda skalorna (L och 

MH) skulle vara likvärdiga. Skattningarna på BUS – Självbild redovisas i råpoäng och i 

percentilvärden. De statistiska beräkningarna gjorde med hjälp av PASW Statistics 18 (SPSS). 

Beskrivning av interventionerna 

Väntelista 

Vårdnadshavare till de barn som placerades på Väntelista, hade inga på BUP pågående 

insatser under tiden för studien.  

Föräldrastöd 

Föräldrastöd är en vanlig insats inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, och kan vila på olika 

teoretiska grunder. Föräldrar till barn som misstänkts ha neuropsykiatriska funktionshinder 

önskar ofta stödjande insatser för att få hjälp med hur de ska förhålla sig till sina barn. I denna 

studie baserades de föräldrastödjande insatserna på antagandet att dessa barn behöver 

förutsägbarhet i form av struktur, och rutiner för mat, sömn, fysisk aktivitet och skolgång. 

Enligt Green (2003) är föräldrars gränssättande ofta en källa till häftiga vredesutbrott, 

impulsivitet, olydnad och instabilt humör, vilket belastar hela familjesystemet. 

Vårdnadshavare vars barn stod på ordinarie väntelistan för utredning erbjöds föräldrastöd i 

form av 5 träffar á ca 90 minuter med två psykologkandidater, under handledning. 

Vårdnadshavare med pågående föräldrastödjande insatser på kliniken, fortsatte att träffa 

samma behandlare, och placerades i betingelsen Föräldrastöd. Genomsnittligt antal träffar för 

föräldrastöd var 3,75 stycken som en följd av uteblivande eller avbokningar.  

Utredning 
Utredningarna har utgått från Sveriges Neuropsykologers förenings monografi (Bryhn et 

al., 2003) om hur neuropsykologiska utredningar ska genomföras, vilka funktionsområden 

som ska beskrivas och hur dessa testas, vilket ligger nära rådande praxis på BUP i Sundsvall. 

I föreliggande studie har fler träffar med barn och föräldrar lagts till ordinarie utredningsgång 

(Tabell 4).  
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Tabell 4. Översikt av utredningsgång (kursiv stil indikerar modellspecifika tillägg) 

Steg Psykologisk utredning Minuter/träff 

1 Föräldrafråga 60-90  

2 Barnfråga 30-60  

3 Anamnes 90-180  

4 Testning + återgivning av resultat (m=6,2 träffar) 45-180  

5 Återgivning av barnpsykiatrisk utredning 60-120 

6 Kollaborativ återgivning med föräldrarna (vid behov) 60-120 

7 Kollaborativ återgivning med barnet, föräldrarna närvarande 30-90 

8 Skolkonferens (vid behov) 60-120 

Föräldrafråga.  

Vid första mötet med vårdnadshavarna låg fokus på att förstå barnets problem och 

familjens svårigheter, när det uppstår samt hur ihållande det är. Detta gjordes genom att öppna 

och slutna frågor balanserades för att bjuda in dem till att öppet berätta om hur de har det, och 

vad som oroar dem. Sedan fokuserades de känslomässiga upplevelserna av problemet och 

konsekvenser för familjen. Deras förhoppningar på och farhågor inför utredningen 

utforskades och samtalet resulterade i en eller flera frågor vårdnadshavarna önskade att 

utredningen skulle besvara. Exempel på frågor var: 

  

V:  Hur kan vi på bästa sätt möta vårt barn? / Hur ska vi göra för att det ska bli lugnare 

hemma?  

 

Frågor som kommunicerade en önskan om att barnet skulle förändras, eller frågor om 

specifika diagnoser omformulerades efter samtal om hur ett sådant svar skulle kunna hjälpa 

dem, i likhet med ovanstående frågor. Till exempel:  

 

U:  Om din fråga är Har mitt barn ADHD, och svaret blir nej, hur blir ni då hjälpta? / Du 

vill veta hur du ska lära ditt barn att förstå sociala sammanhang. Tänk om 

utredningen visar att det inte är möjligt, hur blir ni hjälpta av det? 

 

 I samtliga fall var det möjligt att hitta en fråga som vårdnadshavarna var nöjda med, och 

som utredarna bedömde att de skulle kunna besvara. Vårdnadshavarnas egen bästa förklaring 

till de upplevda svårigheterna efterfrågades också för att ge utredaren en uppfattning om var 

de befann sig i förståelsen av sitt barns svårigheter. 

Barnfråga. 

Vid nästa tillfälle träffade utredaren barnet tillsammans med vårdnadshavarna. Först låg 

fokus på vad barnet upplever som problematiskt. Utredaren lade sedan fokus på den 

känslomässiga upplevelsen av problemen och samtalade med barnet om hur han/hon såg på 

sig själv, sitt liv, relationer till andra och även hur de såg på sin framtid. Med utgångspunkt i 

Central Cognitive- Emotional Complaint (CCEC, för beskrivning se Gorske & Smith, 2009) 

sammanfattades barnets problem och följderna av dem i tre steg:  
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1. Patientens önskan, vad det är han/hon vill: Du vill kunna hejda dig 

 

2. Barnets beteende- eller tankemässiga reaktioner på det som är svårt: För att det ska 

vara möjligt måste du skrika och banka i bordet. Då blir andra arga och irriterade 

och så skäller de på dig  

 

3. Barnets känslomässiga reaktion på det som är svårt: Vilket gör dig ledsen och 

frustrerad.  

 

Ett annat exempel är: 

 

U:  För dig är saker och ting antingen rätt, eller så vet du inte. När du inte vet så blir du 

rädd och orolig, och då undviker du till exempel att gå på café. Så känns det som om 

du inte klarar av någonting alls, som verkar så lätt för andra.   

  

CCEC presenterades som hypoteser och barnet och/eller anhöriga bjöds in att reflektera 

över riktigheten i dem, och tillsammans med utredaren försöka förstå problemet. Detta för att 

utredaren skulle veta att de förstått barnet, och få insyn i konsekvenser för barnet i vardagen. 

Samtalet resulterade i frågor som barnet ville att utredningen skulle besvara. Exempel på 

fråga: 

 

B: Hur kommer det sig att jag inte gillar att vara bland mycket folk?  

 

För flera av barnen var detta svårt, och då formulerades istället en önskan om vad som 

skulle kunna vara annorlunda: 

 

B: Jag önskar att jag bråkade mindre med mamma.  

Anamnes. 

En tydlig beskrivning av hur utredningen skulle gå till gavs i syfte att minska osäkerhet 

och eventuellt motstånd inför utredningen, samt att ge barn och vårdnadshavare en känsla av 

att vara respekterade. Anamnes togs för att förstå barnets utveckling och innefattade 

information om hereditet, graviditet och förlossning samt eventuella komplikationer, somatisk 

historia, barnets utveckling utifrån ett normalutvecklingsperspektiv samt barnets sociala 

situation, med ett kollaborativt och personcentrerat förhållningssätt.  

Frågeställning från skola.  

I de fall remissen till BUP kom från skolpsykolog eller skolläkare (13/15 remisser) togs 

kontakt med ansvarig rektor via telefon för att ge honom/henne möjlighet att formulera frågor 

som man önskade att utredningen skulle besvara, utöver frågeställning i remissen. Detta i 

syfte att säkerställa en kund och mottagare i skolan, vilken ofta blir ansvarig för att genomföra 

de anpassningar som barnet behöver. Samtliga frågor rörde hur skolan skulle kunna anpassa 

sin pedagogik för att bättre tillgodose barnets specifika behov, om skydd av barnet under 

skoltid, eller frågor om skolform.  

Testning. 

Beroende på barn och problematik såg testningen olika ut. Vissa barn orkade 45 minuter åt 

gången, medan andra klarade flera timmar, med pauser. Genomsnittligt antal träffar var 6,2 

timmar (min: 1, max: 9) och total genomsnittstid för testning var 15,4 timmar (min: 2, max 

25). Anpassningar (tidslängd, belöningar och uppmuntran, ordning på test, struktur och 
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tydlighet) gjordes för att varje barn skulle ges möjlighet att prestera sitt yttersta. Vilka 

psykologiska test som använts har varierat beroende på frågeställningar, för lista på samtliga 

test som förekommit se Bilaga 3. Testförfarandet utfördes i enlighet med Finns (2007) modell, 

där ”testing the limit” är ett viktigt inslag (för exempel på hur det använts se Bilaga 4). Det 

antas ha en terapeutisk effekt att tillsammans med barnet utforska hur de löser olika uppgifter, 

och samtala om hur de reagerar och vilka lösningsstrategier de tar till när uppgifter varit svåra 

eller omöjliga att lösa (Tharinger, Finn, Wilkinson & McDonald Schaber, 2007). Deras 

svårigheter tydliggörs och blir möjliga att tala om då de läggs på bordet. Barnets styrkor 

uppmärksammas också. En viktig del i den psykologiska testningen är att se hur barnet förstår 

världen, och vad han/hon är hjälpt av. Då barnen behövde uppmuntran och en känsla av 

bemästrande varvades test som de bedömdes prestera väl på med test som antogs vara en 

större utmaning. Ytterligare är det en ovärderlig källa till kunskap då man vill fånga motiven 

bakom barnets beteende. När en uppgift är svår och barnet/ungdomen har uppenbara problem 

med att lösa den uppstår en möjlighet att tillsammans utforska det i rummet. Ett exempel på 

hur det gjordes är: 

 

B:  Den uppgiften vill jag inte göra! 

U:  Tror du att den kommer att vara svår för dig att klara? 

B: Näe, jag vill bara inte. 

U:  När du säger att du inte vill, så tänker jag att du tror att det kommer vara svårt. 

Brukar det kännas så för dig? 

 

Vidare utforskade utredaren vad barnet behövde för att kunna lösa en viss uppgift och om 

det var möjligt. Antingen löstes uppgiften tillsammans, eller så skapades förutsättningar för 

att kunna tala om att barnet i flera års tid försökt dölja det som är svårt eller omöjligt för dem. 

Det kunde låta så här: 

 

U:  Du får skrika och banka i bordet när du behöver det. Då kan du koncentrera dig. När 

du försöker låta bli att svära eller skrika går all din kraft åt till det. Så då kan du inte 

räkna matteuppgifter. Och då känns det för dig som att du är dålig i matte.  

 

Denna information var senare viktig för pedagogiska rekommendationer.  

 

Relationen mellan utredaren och barnet var av stor vikt. Mellan 1-9 testtillfällen 

genomfördes med varje barn, beroende på behov och längd på varje tillfälle. I anslutning till 

varje testtillfälle träffade utredaren även vårdnadshavarna för samtal om testresultat, 

lösningsstrategier och svårigheter. Dessa träffar var 20-90 minuter per gång. Barnet fick då 

välja om han/hon ville vara med eller vänta utanför. Vid dessa återgivningar presenterades 

information i en planerad ordning för att bekräfta föräldrarna i hur de ser sitt barn, men också 

öppna upp för att de senare ska kunna ta emot information som eventuellt strider mot rådande 

bild. Vid några tillfällen erbjöds en del föräldrar att vara med under testningen, om barnet 

tillät det.  Detta för att visa på hur det blir för deras barn, och vara en modell för hur man då 

kan möta dem på ett bra sätt. Gemensamt sattes då också ord på det som hände, vilket 

underlättade senare samtal om liknande fenomen.  

Återgivningar. 

Efter avslutad testning hölls en återgivning av den barnpsykiatriska utredningen 

tillsammans med läkare, psykologkandidat och kurator. Då sammanfattades resultaten och 

diagnos ställdes. Senare hölls en eller två (beroende på bedömning av behov och önskemål) 

ytterligare återgivningar med ett kollaborativt och personcentrerat förhållningssätt.   
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I detta skede kände vårdnadshavarna till vad deras barn uppfyllde för diagnoskriterier. De 

hade då deltagit i den process som lett fram till att diagnos ställts. Fokus på den kollaborativa 

återgivningen låg på att vårdnadshavarna skulle få en möjlighet att tillsammans med utredaren 

ta till sig och befästa den processen. Samtalen kretsade kring vad vårdnadshavarna lärt sig om 

sitt barn under utredningen, och vad det får för konsekvenser för dem som familj med 

avseende på anpassningar. Samtalsmetodiken utgick från MI för att motivera till denna 

förändring.  

Återgivningarna anpassades efter varje barn och familj. Språket låg nära deras och 

utredaren använde metaforer som kommit från barn och vårdnadshavare själva. Detta syftade 

till att underlätta för vårdnadshavarna att ta till sig informationen. Den emotionella tonen 

anpassades också. Vissa vårdnadshavare behövde mycket stöd och uppmuntran medan andra 

hade svårt att ta till sig graden av problem för deras barn. Den slutliga förståelsen för barnet 

presenterades till att börja med utifrån vad som bedömdes ligga närmast vårdnadshavarnas 

nuvarande förståelse av sitt barn. Sedan ägnades huvuddelen av återgivningen åt att 

tillsammans med vårdnadshavarna modifiera och omformulera uppfattningen om sitt barn. 

Detta gjordes genom att utredaren kopplade samman testresultat med anamnes och 

information som inkommit från lärare, samt egna observationer. Till exempel  

 

U:  Eftersom X inte automatiskt vet hur han ska göra, behöver han tänka till, vilket tar lite 

tid. Det gör att han inte hinner med att fullt ut förstå och samspela med omgivningen.  

 

I slutet presenterades resultat som går emot vårdnadshavarnas tidigare förståelse av barnet. 

För att veta i vilken ordning resultat skulle presenteras användes vårdnadshavarnas egna 

förklaringar till svårigheterna samt deras beskrivningar av sitt barn. (För vidare beskrivningar 

av hur kollaborativa återgivningar kan göras, se Finn, 2007; Tharinger, Finn, Hersh, et al., 

2008). 

Symbolisk saga. 

Beroende på utredarens bedömning av förmåga hos den enskilda patienten, skrevs 

manualer eller symboliska sagor till barnet, eller en kombination av båda, för exempel se 

Bilaga 5 och 6. De plastades in, och lästes för barnet och föräldrarna vid återgivningstillfället. 

För att författa de symboliska sagorna översattes de centrala resultaten från utredningen. 

Material valdes utifrån bedömningen att vårdnadshavare och barn kunde ta emot den nya 

historien, samt sådant som skulle hjälpa familjen framåt. För detta användes 

frågeställningarna, aktuell oro, barnets utvecklingsnivå, utvalda utredningsresultat och 

bedömning av vårdnadshavarnas förmåga att empatiskt och uppmuntrande svara på barnet. 

Först skapades ett sammanhang där historien utspelade sig. Barnet var huvudkaraktären (fölet 

i Bilaga 5) och närstående familjemedlemmar (hästar) inkluderades som ytterligare karaktärer. 

Miljön för historien (stallet) stämde överrens med var karaktären skulle bo i verkligheten eller 

fantasin. Utredaren inkluderades även i historien, ofta symboliserad av en karaktär kopplad 

till visdom, (ugglan). Sedan introducerades ett problem eller en utmaning som karaktären stod 

inför (spring i benen och sparkar mot de andra hästarna som får sociala konsekvenser, samt 

kan leda till fara) vilket baserades på något som barnet själv upplevt tidigare eller nyligen och 

som varit överväldigande för barnet, alternativt generell problematik som lett till oro och 

frustration.  Målet för sagan var att uppvisa en modell för framgångsrika steg mot positiv 

förändring (ledd i grimman och få större hage) vilka introducerades av den visa karaktären 

(ugglan) som symboliserade utredaren. Slutligen presenterades en lösning och hopp. Det 

bedömdes viktigt att sagan inte lovade något som omgivningen inte kunde tillgodose.  

I de utredningar där Autismspektrumdiagnoser var aktuella skrevs istället för symbolisk 

saga en manual till barnet med styrkor, utmaningar och behov (Bilaga 6).  
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Återgivningarna inleddes med att återknyta till frågeställningarna/önskningarna som 

formulerats vid utredningarnas början. Utredaren hade genomgående ett kollaborativt och 

terapeutiskt förhållningssätt. Målet med sessionerna var att ytterligare hjälpa barnet att sätta 

ord på sina styrkor och svårigheter samt det stöd andra behöver ge dem, och att omformulera 

hans/hennes föreställningar om sig själv, till exempel Jag ger lätt upp, till Jag gör så gott jag 

kan, att läsa går långsamt för mig. Slutligen introducerades fabeln/manualen på ett sätt som 

gjorde tydligt hur speciell den var, att den skrivits för just detta barn. Barnen tillfrågades om 

vad de tyckte om sin saga, och om de skulle vilja skriva om den på något sätt.  

Skolkonferenser. 

I enlighet med NCCs (Neuropsychology Case Conference) modell för samarbete mellan 

föräldrar, skola och kliniker, har återgivningar hållits med berörda skolor, när remiss skickats 

från dem, eller när utredaren tillsammans med föräldrarna bedömt att barnet skulle vara 

betjänt av en sådan. På dessa skolkonferenser har, utifrån behov, berörd personal inom skolan 

kallats, tillsammans med föräldrarna. Vilka som deltagit har varierat, men omfattade 

skolpsykologer, rektorer, lärare, resurspersonal, speciallärare, skolkuratorer och logoped. 

Barnets specifika behov presenterades i kollaborativ anda, utifrån de frågor skola, föräldrar 

och barn formulerat vid utredningens början. Ett sammanfattande dokument med pedagogiska 

rekommendationer lämnades till skolan, som underlag för anpassning och planering av 

undervisning. Dessa dokuments omfattning var cirka 2 sidor och skrevs i punktform utifrån 

barnets styrkor, utmaningar och behov.  

Etiska överväganden 

Studien som denna uppsats är en del av har godkänts efter prövning av Regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-159M, 2009-12-10). Materialet har hanterats enligt 

journaldatalagen och avidentifierats. En kodmall har skapats för att möjliggöra användning av 

skattningarna i framtida arbete med patienterna då de betraktas som kliniskt material. 

Under studiens gång har utredarna haft frekvent handledning av legitimerad psykolog och 

varje ärende har behandlats enligt rådande etiska principer för kliniskt arbete (Sveriges 

Psykologförbund, 1998). Utöver detta har förfarandet anpassats utifrån barnets nivå och 

förmågor, inom den ovan beskrivna ram för modellen. Detta för att försäkra sig om att barn 

och föräldrar får ett bra bemötande och känner sig sedda som individer och familj. 

De exempel som används i uppsatsen har modifierats för att inte beskriva någon specifik 

patient utan snarare problematik. Vissa svårigheter är vanliga i den undersökta patientgruppen 

varför någon ändå kan känna igen sig. Författarna har tagit del av Vetenskapsrådets regler och 

riktlinjer för forskning (http://codex.vr.se/). 

Resultat 
Statistisk redovisning 

Studiens sample avviker inte från normgruppen med avseende på skattningar av den egna 

självvärderingen på Jag tycker jag är (M = 0,001, Sd = 1,13) och skattningar på BUS-

Självbild (M = 40,28, Sd = 11,22), utan skattar sin självbild genomsnittligt.  

 

Grupperna skiljer sig inte signifikant åt vid förmätning med avseende på skattningarna på 

Jag tycker jag är, varken på helskale- eller delskalenivå. De skiljer sig inte heller åt på 

skattningarna på BUS-Självbild. (Tabell 5).  

 

 

 

http://codex.vr.se/
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Tabell 5. Medelvärden och (standardavvikelser) vid för- och eftermätningar för de tre grupperna; z-

poäng på Jag tycker jag är; råpoäng på BUS – Självbild. 

 

En variansanalys med upprepad mätning på Jag tycker jag är visar inte på någon 

huvudeffekt av tid (F (1,37) = 0,283, p = 0,598), intervention (F (1,37) = 1,433, p = 0,252) 

eller någon interaktionseffekt (F (2,37) = 0,216, p = 0,806) på helskalenivå. På delskalenivå 

fanns endast en huvudeffekt av tid (F (1,37) = 4,495, p = 0.004) gällande Relation till 

Föräldrar/Familj. På BUS-Självbild fanns inga huvudeffekter av tid (F (1,37) = 0,483, p = 

0,491) intervention (F (1,37) = 0,514, p = 0,602) eller någon interaktionseffekt (F (2,37) = 

0,271, p = 0,764).  

Deskriptiv redovisning  

I Utredningsgruppen på BUS -Självbild var det fem barn som skattade sin självvärdering 

under genomsnittet (skattningarna faller under 26:e percentilen) vid förmätning. Av dessa 

skattade fyra sin självvärdering som genomsnittlig vid eftermätning, samtliga var pojkar i 

övrigt fanns ingen gemensam nämnare. I Föräldrastöd var det tre barn som skattade sin 

självvärdering under genomsnittet vid förmätning. Två av dem skattade sin självvärdering 

som genomsnittlig vid eftermätning. I Väntelista var det tre barn som skattade sin 

självvärdering under genomsnittet vid förmätning. Två av dem skattade sin självvärdering 

som genomsnittlig vid eftermätning (Bilaga 7). 

Utifrån de diagnoser som ställdes på de barn som genomgått utredning så delades de upp i 

två grupper (barn med diagnoser inom Autismspektrumet och övriga) för att se om de 

generella resultaten gäller även vid dessa kategoriseringar. Svårigheter förknippade med 

Autismspektrumdiagnoser skulle kunna påverka resultaten. 

De barn som diagnostiserades inom Autismspektrumet (8/15 barn) hade ett medelvärde på 

BUS – Självbild på 42,63 (sd: 14,26) vid förmätning och 46,62 (sd: 14,1) vid eftermätning 

räknat i råpoäng. På Jag tycker jag är hade de ett medelvärde på z = 0,05 (sd: 1,44) vid 

förmätning och z = 0,54 (sd: 1,14) vid eftermätning. De barn som inte diagnostiserades inom 

Autismspektrumet (7/15) hade på BUS -Självbild ett medelvärde på 41,71 (sd: 10,48) vid 

förmätning och 40,0 (sd: 12,45) vid eftermätning. På Jag tycker jag är hade de ett medelvärde 

på z = 0,60 (sd: 0,78) vid förmätning och z = 0,17 (sd: 1,08) vid eftermätning.  

 

 
Utredning 

 
Föräldrastöd 

 
Väntelista 

 Före Efter  Före Efter  Före Efter 

Jag tycker jag är         

Helskala 0,31 (1,18) 0,37 (1,09)  -0,09 (1,09) 0,22 (1,41)  -0,27 (1,10) -0,30 (1,16) 

Fys. Eg. 0,56 (0,61) 0,54 (0,64)  0,00 (1,25) -0,13 (1,28)  0,05 (1,24) 0,12 (1,06) 

Färd., Tal., beg. 0,32 (1,16) 0,33 (1,31)  0,08 (0,85) 0,73 (0,85)  0,19 (1,12) -0,06 (1,15) 

Psyk. välm. 0,04 (1,30) 0,34 (0,95)  -0,51 (1,10) -0,12 (1,42)  -0,32 (1,02) -0,55 (1,51) 

Rel. t. för/fam -0,18 (1,36) 0,06 (0,91)  -0,28 (0,87) 0,15 (0,97)  -0,82 (1,23) -0,34 (1,0) 

Rel. t. andra -0,05 (1,08) -0,09 (1,38)  -0,22 (1,21) -0,17 (1,49)  -0,34 (0,65) -0,23 (1,11) 

BUS          

Självbild 42,2 (12,2) 43,5 (13,3)  39,3 (10,9) 41,9 (10,1)  39,0 (10,9) 38,5 (13,5) 
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om kollaborativ och terapeutisk psykologisk 

utredning av barn har effekt på deras självrapporterade självvärdering. Hypotesen var att barn 

remitterade till barnpsykiatrisk utredning skattar sin självvärdering lägre än jämnåriga. Detta 

har inte kunnat styrkas i denna studie. Effekt på barnens självvärdering har heller inte kunnat 

påvisas. Resultaten ligger inte i linje med tidigare forskning som visat att föräldrar rapporterar 

ökat självförtroende hos sina barn efter en neuropsykologisk utredning (Tharinger, Finn, 

Hersh et al., 2008). 

Den enda statistiska signifikans som erhölls var en effekt av tid för samtliga deltagare. 

Detta resultat äger ingen klinisk relevans då skattningarna fortfarande ligger nära medelvärdet 

och förändringen varit lika stor i alla betingelser. Därför kommer detta resultat inte vidare att 

diskuteras. En gruppjämförelse baserad på Autismspektrumdiagnos eller inte visade inte på 

några skillnader i skattning av självvärdering. Vidare diskussioner baseras således på 

deltagarna som grupp.  

Studiens hypotes var att barnen i den undersökta gruppen skulle rapportera lägre 

självvärdering än tillgängliga normer, vilket inte kunnat styrkas på gruppnivå. Resultaten vid 

förmätning lämnar litet utrymme för effekt av den utvärderade modellen på gruppnivå.  

Resultaten i studien baseras på 40 barn och det var olika många i de tre betingelserna som 

skattade sin självvärdering under genomsnittet (26e percentilen) vid förmätning. I 

Utredningsgruppen var det fem barn av 15 och av dem skattade fyra sin självvärdering som 

genomsnittlig vid eftermätning, vilket betyder att de höjt sin självvärdering från något låg till 

genomsnittlig enligt kategoriseringarna i manualen (Tabell 3). Även i grupperna Väntelista 

och Föräldrastöd fanns barn som förbättrat sin självrapporterade självvärdering.  Därför är det 

svårt att göra en jämförelse och uttala sig om det är det kollaborativa och terapeutiska 

förhållningssättet som haft effekt på rapporteringen eller om den har andra orsaker. En i 

Utredningsgruppen (ingen i de andra grupperna) uppvisade en försämring av sin 

självvärdering. Möjligen kan det förstås utifrån att utredningsprocessen är påfrestande och 

sätter fokus på sådant som är svårt och smärtsamt för barnet och familjen. Mer positiv effekt 

kan eventuellt påvisas vid senare uppföljning.  

Barn kan med hjälp av självskattningsformulär ge uttryck för internaliserade symtom 

(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Tidigare studier har rapporterat att föräldrar till barn som 

genomgått en neuropsykologisk utredning upplevt att deras barn fått bättre självkänsla 

(Tharinger, Finn, Wilkinson et al. 2008). En möjlig hypotes kring dessa resultat är diskrepans 

mellan vad vårdnadshavarna upplever och barnets egna inre upplevelser. Vilket skulle kunna 

innebära att studier som baseras på föräldrarapportering egentligen beskriver något annat än 

faktisk förändring av barnets självkänsla. Självkänsla är ett teoretiskt heterogent begrepp med 

flera olika definitioner och nivåer (Owens, Stryker & Goodman, 2001), vilket försvårar 

forskning på området. Andra möjliga hypoteser är att barnen i föreliggande studie inte har 

brister i sin självvärdering alternativt inte kunnat ge uttryck för sin verkliga självvärdering.  

Barnen i denna studie har av vuxna i sin omgivning bedömts ha svårt att möta krav i 

vardagen. Skola och föräldrar har känt vanmakt och kliniker inom barnpsykiatrin har bedömt 

att barnen har svårigheter inom de flesta sociala områden alternativt avsaknad av funktion 

inom ett område. Upprepade misslyckande inom högt värderade områden (skolkompetens, 

idrottskompetens, att vara omtyckt av sina kamrater, fysiskt utseende, uppförande) och 

bristande stöd från signifikanta andra antas påverka barns självvärdering negativt (Harter, 

1992). Tharinger, Finn, Hersh et al. (2008) har visat att föräldrarna till barn som genomgått en 

neuropsykologisk utredning upplever att deras barn fått bättre självförtroende. Barns egen 

rapportering av internaliserade symtom kan betraktas som en relativt säker informationskälla 

(Broberg et al., 2003) Hur kommer det sig då att barnen i denna studie inte skattar sin 

självvärdering annorlunda än normgruppen?  
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En möjlig hypotes är att dessa barns självvärdering inte påverkas av att miljön inte kan 

möta deras behov. För att misslyckanden ska leda till internaliserade symtom krävs att barnet 

kan värdera sig själv i relation till sin omgivning . Utgörs barnets svårigheter av oförmåga att 

ställa sig själv i relation till sin omgivning kan brister i miljöanpassning möjligtvis ta sig 

andra uttryck än i låg självvärdering, såsom ilska och normbrytande beteende (Beck et al., 

2004). Gemensamma svårigheter vid neuropsykiatriska funktionshinder är inlärning, 

uppmärksamhet, reglering, samspel, svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift, impulskontroll 

och motorik (Bryhn et al., 2003). Dessa nedsättningar skulle eventuellt kunna leda till att 

barnet inte i samma utsträckning som andra barn förknippar sina misslyckanden med den egna 

självvärderingen. Detta är ett område som behöver utforskas närmare. Det skulle också kunna 

vara så att dessa barn i högre grad då externaliserar sina symtom, i form av utagerande 

beteende och beteendestörningar. Vilket skulle vara av stort intresse att studera.  

Nedsättningar i förmågan att uttrycka sig i tal och skrift kan ha påverkat tillförlitligheten i 

barnens skattningar av sin självvärdering. Eventuella internaliserade symtom skulle då kunna 

vara svårare att förmedla, trots färdiga påståenden att ta ställning till. Vid för- och 

eftermätningarna lästes ofta frågorna högt för barnen vilket kan ha avhjälpt en del av dessa 

metodologiska problem. Barnens svårigheter med samspel kan också ha spelat in, särskilt med 

avseende på skattningarna vid förmätning. Situationen var ny för dem, något som för flera av 

barnen innebär ett visst mått av obehag. Detta stöds av att skattningarna korrelerade högre 

med varandra vid eftermätningen, vilket innebar en högre samstämmighet mellan barnens 

svar på de två skalorna. Vid eftermätningen var situationen inte längre ny, och de visste vilka 

frågor som skulle ställas och hur situationen och förfarandet skulle gå till. Vidare hade 

psykologkandidaterna större erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionshinder vid 

eftermätningen, vilket eventuellt kan ha lett till ett bättre bemötande av barnen och resulterat i 

mer tillförlitlig rapportering. Med detta resonemang blir studiens förmätningsvärden svåra att 

tolka.  

Psykologkandidaternas erfarenhet från för- och eftermätningarna är att flera av barnen 

hade svårt att förhålla sig till generella påståenden, ett vanligt svar var det beror på. Detta kan 

tänkas spegla de svårigheter dessa barn brottas med i vardagen, och kan ha påverkat deras 

förståelse för de frågor som ställdes. Det kan även tänkas spegla svårigheter med att värdera 

sig själv och sin omgivning i generella termer. Dessa barn är i större utsträckning styrda av 

vilken situation de befinner sig i än andra barn (Kutcher, 2009) så generaliseringar av 

erfarenheter är kanske inte möjliga, utan leder till andra former av reaktioner än negativ 

påverkan på självvärdering. Ytterligare en möjlig förklaring är att påstående i instrumenten 

inte är tillräckligt entydiga. 

Huruvida kollaborativ och terapeutisk psykologisk utredning av barn har effekt på barns 

självvärdering är utifrån denna studie svårt att uttala sig om. Antingen är låg självvärdering 

inte ett problem för dessa barn som grupp, eller så kunde valda instrument inte fånga dessa 

aspekter. Trots detta talar kliniska erfarenheter för flera vinster med detta förhållningssätt vid 

utredning av barn. Utredaren etablerar en terapeutisk allians med barnet, och erbjuder barnet 

att använda utredaren som språkrör i kommunikation med föräldrar och skola, vilket ligger i 

linje med vad Tharinger, Finn, Wilkinson och McDonald Schaber (2007) rapporterat. 

Erfarenheter från det kliniska arbetet i denna studie är också att förhållningssättet i stor 

utsträckning väcker empati för barnet hos vuxna i hans/hennes omgivning. Tydligast var detta 

vid uppläsandet av de symboliska sagorna, vilket även det stämmer väl överens med tidigare 

rapportering (Tharinger, Finn, Wilkinson, DeHay et al, 2008).  

Den undersökta modellen syftar även till att optimera förutsättningarna för implementering 

av identifierade behov av miljöanpassningar. Anpassade krav i vardagen och ökat stöd från 

signifikanta andra ökar barnets förutsättningar för att få lyckas. Vilket i sin tur kan förväntas 

ha effekt på deras självvärdering (Harter, 1992). Utforskande av denna hypotes kräver 



19 

 

uppföljning av anpassningar i hem och skola samt ytterligare rapportering av självvärdering. 

Barnen i denna studie hade vid eftermätning endast fått behov av anpassning identifierade, 

ännu inte implementerade. Därför skulle vidare uppföljning av självvärdering hos dessa barn 

vara av intresse. Möjligen skulle en retrospektiv intervjustudie bättre kunna fånga dessa 

aspekter än vidare uppföljning med Jag tycker jag är och BUS-Självbild.  

De instrument som använts i studien är väl använda i klinisk verksamhet och används även 

i forskning. De är normerade utifrån svenska förhållanden och de anses vara valida och 

reliabla. Självvärdering har låg begreppsvaliditet vilket leder till svårigheter att koppla 

skattningarna på instrumenten till faktisk låg självvärdering.  

Den undersökta gruppen är mycket heterogen. Diagnoserna varierar mellan 1-6/barn och 

problematiken är olik från barn till barn, trots gemensamma nämnare. Detta gör att resultaten 

är svåra att tolka och generalisera. Med ett större sample där dessa olikheter tar ut varandra 

hade andra resultat kanske påträffats. Trots att samtliga vårdnadshavare (68) till barn på 

ordinarie väntelistan kontaktades och tillfrågades om deltagande, erhölls endast 40 deltagare. 

Orsaker till att vårdnadshavare och barn tackat nej kan inte redovisas då detta skulle vara ett 

hot mot anonymiteten för deltagarna.  

Det är svårt att uttala sig om generaliserbarheten till barn i Sverige då områdesspecifika 

omständigheter kan inverka, vilka är några av de faktorer som spelar roll vid 

neuropsykiatriska tillstånd (Bryhn et al. 2003). Dock syftar modellen till att genom sitt 

kollaborativa och terapeutiska förhållningssätt kunna möta föräldrar där de är. Därigenom ska 

faktorer relaterade till föräldrarna eller omgivningen kunna hanteras och inte påverka 

huruvida modellen är verkbar eller lämplig. 

Samplet i studien är inte representativt för gruppen barn remitterade till barnpsykiatriska 

utredningar i Sundsvall. Den undersökta gruppen har en lägre medelålder och en större andel 

av flickor. Detta gör att resultaten är svåra att generalisera. Det kan tänkas att de undersökta 

barnens ålder påverkat skattningen då yngre barn är mindre nyanserade i sin upplevelse av 

självvärdering. I manualen till Jag tycker jag är står att de yngre barnens (åk 1) självvärdering 

bestod av färre faktorer. Det som främst förklarade deras skattning var faktorn ”Jag är inte 

dålig” som uteslutande innehöll items som är formulerade som negativa påståenden. Sedan 

kommer faktorn ”Jag är bra” där enbart positivt formulerade påståenden ingick (Ouvinen-

Birgerstam, 1999).  

En uppföljning av denna studie är inplanerad och förhoppningen är att den ska komplettera 

och visa på andra aspekter, till exempel externaliserade symtom. Intervjuer med barn och 

föräldrar skulle eventuellt kunna fånga mer kvalitativa aspekter som gått förlorade med valda 

instrument.  

Resultaten i denna studie gick emot den hypotes som formulerats utifrån teori och tidigare 

forskning. Orsakerna till detta kan vara många och det väcker ett intresse för att vidare studera 

denna grupp samt vidare utforska och utveckla den beskrivna modellen. 
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Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i en studie om utredning som behandling 

 

Förfrågan riktar sig till föräldrar till barn står i kö för barnpsykiatrisk utredning vid Barn- 

och Ungdomspsykiatriska kliniken Sundsvalls sjukhus. Ditt barn erbjuds möjlighet att delta i 

en forskningsstudie som syftar till att undersöka den barnpsykologiska utredningens 

behandlande effekt.  

 

Syfte med studien  

Barn med neuropsykologiska 

funktionssvårigheter har ofta låg självbild 

och känner sig nedstämda. Syftet med 

studien är att undersöka om 

utredningsprocessen kan leda till förbättrad 

självbild och förbättrat mående.  

 

Vad innebär deltagande? 

Den tredjedel av deltagarna som stått 

längst i kö kommer att erbjudas en 

barnpsykiatrisk utredning, en tredjedel 

kommer att erbjudas föräldrastöd och en 

tredjedel får står kvar på väntelista.  

Deltagande i utredningsgruppen innebär en 

ordinarie utredning med processinriktat 

förhållningssätt gentemot barnet. Tre 

psykologkandidater genomför 

utredningarna under specialisthandledning.    

 

Deltagarna kommer innan och direkt efter 

avslutad utredning att få skatta sitt mående 

och sin självkänsla. Skattningen tar ca 45 

minuter varje gång. Barn som deltar i 

Föräldrastödsgruppen och Väntelista deltar 

i för- och eftermätning men utreds inte 

utan erbjuds utredning efter avslutad 

studie.   

 

Frivillighet 

Deltagande är frivilligt och kan när som 

helst, utan förklaring avbrytas utan att det 

påverkar din behandling i övrigt. 

 

Hantering av data 

Alla testresultat förvaras i 

överenskommelse med rådande krav och 

dina svar och resultat kommer att 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Resultaten från studien kommer 

att presenteras på gruppnivå i 

vetenskapliga arbeten och rapporter där 

inga individer kan identifieras.  

 

Etik 

Deltagande är enligt vår bedömning inte 

förenat med några risker. Projektet har 

blivit godkänt i regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå. 

Personuppgiftsansvarig är Barn och 

Ungdomspsykiatriska kliniken Sundsvalls 

sjukhus 851 86 Sundsvall, 060 – 18 10 00. 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du 

rätt att en gång per år få ta del av de 

uppgifter om Dig som hanteras och vid 

behov få eventuella fel rättade. 

 

Mer information 

Har ni frågor om studien kan ni kontakta 

ansvarig forskare Anita Hansson, tel 073 – 

27 53 364 

 

 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR 

 

 

Leg psykolog Anita Hansson 

 

Psykologkandidat Lena Hansson 

 

Psykologkandidat Per-Erik Svedèn 

 

Psykologkandidat Lina Hansson  

 

Psykologkandidat Petter Eriksson
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Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken 

 

 

 

 

Medgivande om deltagande i forskningsstudie 

 

 

 

Jag/Vi har som vårdnadshavare tagit del av informationen om studien och godkänner 

att Mitt/Vårt barn får delta i studien. Jag är medveten om att tillgängligheten till 

barnpsykiatrisk utredning inte minskar genom deltagande i studien. Barn som deltar i 

studien kommer att få en barnpsykiatrisk utredning senast ett år efter bedömning.    

 

 

 

_______________________________ ____________________________ 

Ort    Datum 

 

 

 

_______________________________ 

Barnets namn och person nummer 

 

 

 

 

___________________________________ 

Barnets medgivande 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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Testinformation 

 

 

Information till den enskilde deltagaren 
Jag heter ________ och jag kommer att ställa en massa frågor till dig. Först fyller jag 

i om du är en pojke/flicka och när du är född/När fyller du år/har födelsedag? Det är 

helt frivilligt för dig att delta och du kan avbryta om du tycker det blir för jobbigt.  

Att vara med är helt anonymt, det betyder att ingen annan kommer att få veta vad du 

svarat. Jag (________  ________) ansvarar för alla personuppgifter. Din mamma eller 

pappa har också fått säga ja eller nej till att du får vara med i undersökningen. Du 

skall få svara på en massa frågor. 

 

Instruktion till Jag tycker Jag är 
Här är ett häfte med ett antal påståenden om dig själv. Du skall svara hur du tycker de 

överensstämmer med hur du brukar vara. Tänk inte efter allt för mycket, men försök 

markera hur du verkligen tycker att du är. Det här häftet med dina svar kommer inte 

att visas för dina lärare, föräldrar, kamrater eller någon annan utomstående. 

Deltalandet är frivilligt. Svara på alla frågor.  

Om du vill så kan jag läsa för dig och hjälpa dig att ringa in dina svar. 

 

Vi prövar på den här frågan (övningsexemplet i jag tycker jag är).Jag tycker om fina 

kläder, tycker du att det stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer dåligt eller inte 

stämmer alls? (peka på orden medan du läser)? Uppmuntra barnet att välja ett av 

alternativen.   

 

Okey, då prövar vi resten av frågorna. En del svar kan man tycka är lätta och andra 

kan vara svåra, så du behöver inte bli orolig om du tycker det är svårt, välja det som 

du tycker passar bäst. Jag läser alla ord för dig om du behöver.  

 

Instruktion till Becks ungdomsskalor 
I det här häftet finns ett antal meningar som beskriver hur man kan tänka och känna. 

Läs varje mening noga och ringa in ett av svaren – det som du tycker passar bäst in på 

dig, särskilt under den senaste tiden (1 – 2 veckor). Det finns inga svar som är rätt 

eller fel, det viktiga är vad du själv tycker. 

Om du vill så kan jag läsa för dig och hjälpa dig att ringa in dina svar. 

 

 

Efter testet… 
Du har hjälpt mig att göra ett viktigt arbete. Den här studien gör jag för att se hur barn 

som går på BUP tänker och känner jämfört med barn som måste vänta länge på sin 

tur.  

 

Tack så mycket för att du var med!
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Test Användningsområde Referens 

WISC-IV (Wechsler Intelligence 

Scale for Children) 

Test för bedömning av 

kognitivt fungerande hos barn 

och ungdomar 

Wechsler, D., (2003) 

WISC-III (Wechsler Intelligence 

Scale for Children) 

Test för bedömning av 

kognitivt fungerande hos barn 

och ungdomar 

Wechsler, D., (2003) 

RCFT (Rey Complex Figure 

Test)  

Metod för bedömning av 

visuospatial 

konstruktionsförmåga och 

visuospatialt minne 

Meyers, J. E., & Meyers, K. R., 

(1995) 

BADS (Behavioural 

Assessement of the 

Dysexecutive Syndrome) 

Neuropsykologiskt test för 

bedömning av exekutiv 

dysfunktion 

Wilson, B. A., Alderman, N., 

Burgess, P. W., Emslie, H. & 

Evans, J. J. (1996) 

D-KEFS (Delis-Kaplan 

Executive Function System) 

Test för bedömning av 

exekutiva funktioner 

Ellis, D. C., Kaplan, E. & 

Kramer, J. H., (2001) 

IVA (Integrated visual and 

auditory continuous performance 

test) 

Test för bedömning av 

uppmärksamhet och 

impulsivitet 

Sandström, A., Nyström Rhodin, 

I., Lundberg, M., Olsson, T., 

Nyberg, L., (2004) 

NEPSY  Testbatteri för 

neuropsykologisk 

undersökning 

Korkman, M., Kirk, U., & 

Kemp, S., (1997) 

MVPT-3 (Motor-Free Visual 

Perception Test, Third Edition) 

Test för bedömning av 

visuoperceptuell förmåga utan 

krav på motorisk respons 

Colarusso, R. P., & Hammill, D. 

D., (2002) 

WPPSI-III (Wechsler Preschool 

and Primary Scale of 

Intelligence - third edition) 

Test för bedömning av 

kognitivt fungerande hos 

småbarn 

Wechsler, D., (2004) 

Sally and Ann Test av mentaliseringsförmåga Wimmer, H., & Perner, J., 

(1983) 

Märkliga berättelser Test av theory of mind Happé, F., (1994) 

CAT (Children’s Apperception 

Test) 

Projektivt bildtematiskt 

personlighetstest 

Bellak, L., & Bellak, S., (1949) 

Sociala berättelser Ett informellt test på social 

förmåga 

Dewey, M. (1998) 

Rosenzweig Picture-Frustration 

Study 

 

Test för att mäta latent 

aggressivitet 

Rosenzweig, S, (1978) 

10-ordsprovet Test för verbal inlärning och 

minne (likt Claeson-Dahl) 

Referens saknas 

 

Skattningsskalor och formulär Användningsområde Referens 

ABAS (Adaptive Behavior 

Assessment System-II) 

Skattningsformulär för 

bedömning av adaptiva 

färdigheter hos barn och 

ungdomar 

Harrison, P., & Oakland, T., 

(2008) 

Becks Ungdomsskalor Självskattningsskalor för 

bedömning av emotionell och 

social problematik hos barn 

och ungdomar 

Beck, J., S., Beck, A., T., & 

Jolly, J., B., (2001) Svensk 

version: Tideman. E., (2004) 

Jag tycker jag är Metod för att kartlägga barns 

och ungdomars självvärdering 

Ouvinen-Birgerstam, P., (1999) 

http://vinst.umdnj.edu/VAID/TestReport.asp?Code=RFC
http://vinst.umdnj.edu/VAID/TestReport.asp?Code=RFC




  Bilaga 4 

Exempel på hur RCFT använts 

 

Administreringen av RCFT gjordes i enlighet med manualen. Efter att testet avslutats 

samtalade utredaren med barnet om hur de gått till väga för att lösa uppgiften, och om 

de själva tyckte att det varit en bra lösningsstrategi. För de flesta av barnen i studien 

var RCFT en svår uppgift. Då barnets lösning på uppgiften var omständlig eller ledde 

till en förvanskning av stimulusbilden kopierade utredaren och barnet bilden en gång 

till, tillsammans. Till exempel 

 

U:  Du började i ena hörnet när du skulle rita av figuren. Tror du att det kan 

finnas något annat sätt man skulle kunna göra på? 

B: Näe, det vet inte jag. 

U: Ser du att…(hjälper barnet med en mer funktionell lösningsstrategi)  

U: Nu börjar vi här, och så…  

 

Barnet fick kopiera bilden igen med stöd av utredaren, eller med utredaren som 

modell.  

 

U:  Hur gick det där tycker du? 

B: Jag kunde inte hitta på att jag skulle göra så. / Jag kunde väl inte veta att det 

var så man skulle göra. 

 

Efter fem minuters fördröjning ombads barnet rita figuren ur minnet. Fokus låg då på 

strategival och kvaliteten på återgivningen. Olika exempel på hur det har kunnat låta: 

 

U: Hur var det för dig? / Titta vad bra du minns. / Du gjorde på ditt sätt. 

B: Nu var det lättare. / Ja, nu var det lättare. / Jag vet att man kan göra på ditt 

sätt, men jag tycker mitt är bättre.  

U: Är det ofta så för dig? Att du inte vet hur du ska göra/var du ska börja? 

B: Jag måste ju få veta hur jag ska göra.  

U: Du minns bra, och det går lättare när du får hjälp med hur du ska göra. / Din 

strategi funkar för dig. Hur kommer det sig tror du? Hur tror du att andra 

brukar göra?/ Ditt sätt att göra tog ganska lång tid. För dig blir det bra när 

det är gott om tid. Då kan du göra på ditt sätt, och förstår och kommer ihåg.  

 

Även en vecka senare ombads barnet att återigen rita figuren ur minnet. Även vid 

detta tillfälle låg fokus på strategival och kvalitet på återgivningen 
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           Det lilla fölet Fanny 
 

 
Fanny är ett litet föl som tycker mycket om att spring och sparka 

med sina långa bakben. Fanny bor i ett fint stall tillsammans med 

stoet Karin och hingsten Alfred. Tillsammans brukar de göra roliga 

saker som att rusa genom skogen och hoppa över stora stockar. 

Fanny tycker också om att bli struken över mulen, eller killad 

bakom öronen. Hon kan sitta stilla i flera minuter när mamma 

Karin klappar på henne.  Fanny är ett snällt föl och hon vill gärna 

hjälpa de andra i stallet.  

 

Förutom sina långa ben är hon ganska liten. Trots det kan hon 

springa fort som vinden. Ibland händer det också att Fanny 

springer så fort att hon inte hinner se om någonting kan vara farligt. En gång 

trampade hon ner i en grop och bröt benet. Hon hann inte se att hoven fastnade. 

Alfred och Karin blir rädda för att hon ska göra sig illa. 

 

Fanny är i skolhagen på dagarna tillsammans med de 

andra fölen. Det finns ett skolsto i skolhagen som heter 

Agda. Henne tycker Fanny mycket om. Det brukar vara 

svårt för Fanny att vara stilla i skolan. Hon har ju så 

mycket spring i benen. Dessutom liksom hoppar och far 

det inne i huvudet också. Tankarna sprätter åt alla 

möjliga håll. Ibland ser Fanny någonting som hon tycker 

är spännande. Då måste hon bara springa dit. Helst vill 

hon känna lite på det också. Då brukar det kännas bra. 

När det blir så brukar andra inte förstå varför Fanny inte 

sitter stilla som de andra fölen. Då blir de andra hästarna i 

skolhagen arga på Fanny, fast att hon bara behövde få 

känna lite. Fanny tycker inte om att vara i skolhagen. Den 

är liksom för liten och trång!   

 

Fanny har inte så många kompisar i skolhagen och hon känner sig ofta ensam. 

Fanny vet hur hon ska göra tillsammans med andra. Liksom uppföra sig och så. 

Men när hon börjar springa går allt så fort att hon springer in i andra eller 

trampar dem på hovarna. Fanny kan bli uppjagad på ett härligt sätt.  Hon 

känner sig sprallig och vaken. Hon kan också bli upprymd på ett sätt som inte 

känns skönt. Då skrattar hon högt fast att hon inte vet vad hon skrattar åt.  
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Eftersom Fanny fått en massa skäll i skolhagen är hon ofta rädd för att göra fel. 

Det känns för henne som om det blir fel hur hon än gör. När hon är hemma 

med Alfred och Karin så springer de omkring ihop i hagen, och då känns det 

för Fanny att hon gör rätt. Hon trivs bäst där hemma i hagen. Den är stor! 

 

Alfred och Karin går med Fanny till utkanten av den stora skogen för att be om 

hjälp. De söker upp en klok uggla som heter Lena. Hon är expert på föl som 

vill sparka med bakbenen. De träffas flera gånger och Lena tycker att det är 

jätteroligt att leka och prata med Fanny. Lena blir så 

nyfiken på vem Fanny är och vad hon tycker är roligt, svårt 

och jobbigt. 

 

När Lena och Fanny har träffats några gånger så kommer 

Alfred och Karin till skogen för att få reda på hur det på 

bästa sätt ska kunna hjälpa Fanny att trivas i skolhagen. 

Hon behöver fortsätta springa fort tillsammans med Alfred 

och Karin. I skolhagen behöver hon lugn och ro. Då blir det lugnt i huvudet 

och kroppen också. Hon behöver också stöd, så benen håller sig lugna. Hon 

behöver ett alldeles eget skolsto som kan hålla henne i grimman och leda 

henne rätt. Det blir bra om Agda bara är med Fanny. Hon kan hjälpa Fanny när 

det sprätter i henne . Agda är duktig på att se hur det känns i Fanny. Så hon vet 

när Fanny behöver bli kliad bakom öronen.  

 

Fanny vill fortfarande känna på saker som ser intressanta ut. I 

skolhagen vet stona det nu. Så de blir inte arga på Fanny längre. 

Fanny tycker att hon kan mer och tycker om att vara i skolhagen. 

På rasten får Fanny gå ut i en större hage tillsammans med andra 

föl som också vill sparka med bakbenen. Den hagen är så stor att 

alla kan sparka utan att någon kommer i vägen.  

 

De andra fölen i den stora hagen tycker om Fanny, och hon 

tycker om dem. Hon känner sig inte ensam längre. Nu är hon bara 

upprymd på ett sätt som känns skönt och roligt.  

 

 
 

Tack för ett fint samarbete! Lena Hansson, psykologkandidat
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Utredningen som du och jag gjort tillsammans visar att du har en massa styrkor: 

 Du är en smart Tjej! 

 Du förstår hur andra tänker och känner. Vilket gör dig kul att umgås med.  

 Du är duktig på praktiska saker. Uppgifter med bilder, puzzel och frågor som man 

ska förstå, var ingen match för dig! 

 Du är väldigt kreativ och påhittig. Det är bra när man ska komma på lösningar på 

problem.  

 Du vet själv när någonting kommer att vara svårt. Du frågar när du behöver hjälp. 

Fortsätt med det!! Då har du bra chans att lära dig nya saker, och att lyckas.  

 

Den visar också att vissa saker kräver stor ansträngning av dig:  

 Det är svårt för dig att hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det kallas för att ha 

bristande arbetsminne. Det blir extra svårt för dig när det är stökigt och stojigt 

runtomkring. Det brukar vara så när man har ADHD.  

 Det är jättejobbigt för dig att bli frustrerad. Det är det för alla människor, men det är 

extra svårt när man har Tourettes syndrom. När du blir frustrerad så harklar du dig 

och stampar med foten. När du gör det så blir det lugnare inuti dig, och du orkar 

anstränga dig lite till.  

 När någonting var svårt för dig hade du svårt att hålla dig till reglerna. Kommer du 

ihåg? När du försökte lite till så kunde du ju lösa uppgifterna. Extra lätt gick det när 

du fick harkla och stampa så mycket du ville.  

 Andra har blivit arga på dig för att du måste harkla och stampa. När man fungerar 

som du gör är det väldigt svårt att låta bli att göra det, fast att man vet att man inte 

ska.  

 

För dig blir det bra när: 

 Andra förstå att du inte kan hjälpa att du harklar och stampar. Att det inte är din 

avsikt att störa.  

 Du ska vara på ställen där du känner dig trygg, och där du får lyckas och må bra. När 

du är avslappnad är det lättare för dig att styra över hur mycket eller lite du ska 

harkla och stampa. Det brukar kallas för att reglera sig.  

 Du mår bra av beröm. Det är bra för dig att lyckas och utvecklas, vilket du gör nu. 

Det är bra! 

 Det är lugnt omkring dig, då kan du lättare koncentrera dig på det du ska göra och 

inte känna att du stör andra om du harklar eller stampar. 

 

 

Tack för ett bra samarbete! Hälsningar,   Lina Hansson, Psykologkandidat 
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Klinisk signifikant förbättring hos barnen i de tre grupperna. 

 

Tabell 4. Skattningar av självvärdering i Utredningsgruppen översatt till klinisk kategori. Fet 

stil markerar kliniskt positiv förändring. 

BUS  Jag tycker jag är 

Före Efter  Före Efter 

Något låg Genomsnittlig  2 5 

Något låg Genomsnittlig  4 3 

Något låg  Genomsnittlig  7 7 

Något låg Genomsnittlig  5 3 

Något låg Mycket låg  3 2 

Genomsnittlig  Genomsnittlig  6 7 

Genomsnittlig Genomsnittlig  4 6 

Genomsnittlig Genomsnittlig  7 7 

Genomsnittlig Genomsnittlig  2 3 

Genomsnittlig Mycket låg  4 3 

Genomsnittlig Hög  8 8 

Hög Genomsnittlig  8 8 

Hög  Hög   4 8 

Hög Hög   9 9 

Hög  Hög   9 8 

 
 

 

Tabell 5. Skattningar av självvärdering i Föräldrastöd översatt till klinisk kategori och 

stanine. Fet stil markerar kliniskt positiv förändring. 

BUS  Jag tycker jag är 

Före Efter  Före Efter 

Mycket låg Mycket låg  1 1 

Något låg Genomsnittlig  2 1 

Något låg  Genomsnittlig  4 6 

Genomsnittlig Genomsnittlig  6 7 

Genomsnittlig Genomsnittlig  4 4 

Genomsnittlig  Genomsnittlig  6 7 

Genomsnittlig Genomsnittlig  5 7 

Genomsnittlig Hög  4 8 

Genomsnittlig Genomsnittlig  5 5 

Genomsnittlig Genomsnittlig  8 7 

Genomsnittlig Genomsnittlig  6 9 

Hög Genomsnittlig  8 8 
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Tabell 6. Skattningar av självvärdering i Väntelista översatt till klinisk kategori och stanine. Fet stil 

markerar kliniskt positiv förändring. 

BUS  Jag tycker jag är 

Före Efter  Före Efter 

Mycket låg Mycket låg  4 3 

Något låg Genomsnittlig  6 5 

Något låg  Genomsnittlig  5 4 

Genomsnittlig Genomsnittlig  5 6 

Genomsnittlig Hög  1 4 

Genomsnittlig  Genomsnittlig  4 4 

Genomsnittlig Genomsnittlig  6 9 

Genomsnittlig Genomsnittlig  2 6 

Genomsnittlig Genomsnittlig  4 2 

Genomsnittlig Hög  7 1 

Genomsnittlig Genomsnittlig  7 5 

Genomsnittlig Genomsnittlig  1 2 

Hög Hög  5 5 

 



 


