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ABSTRACT 

This case study formulates and performs a pilot test of a novel, cognitive 

behavioral treatment (CBT) group program for young anxious children and 

their parents. The core of the program was mindfulness training and exposure. 

The study investigated if the program could reduce the children’s anxiety 

symptoms, and increase the family adjustment and the children’s functioning 

level. Another purpose was to get feedback from the parents about the treatment 

program. Eight sessions were held during nine weeks. Three anxious children 

aged 6-8 years old and their parents were included in the study. Measurements 

being used before and after treatment were The Brief Child and Family Phone 

Interview (BCFPI), Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and The 

Spence Children’s Anxiety Scale for Parents (SCAS-P) and interview with the 

parents. Treatment process was measured weekly by visual analogue scales. 

Results showed reliable improvements for two of the three children in reduced 

anxiety and depression symptoms, and increased family adjustment. The results 

for the third child showed a reliable impairment on separation anxiety and 

depression, and reduced family adjustment to the problem. The results of this 

study suggest that the treatment program might be useful for anxious children 

aged 6-8 years and their parents. Further research is recommended to modify 

and evaluate the treatment program. 
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INTRODUKTION 

Inledning 

Ångeststörningar är bland de mest vanliga psykiatriska åkommorna hos barn, vilket hindrar 

sociala och akademiska sammanhang på ett betydande sätt (La Greca & Lopez, 1998). 

Obehandlad ångeststörning i barndomen tenderar att kvarstå som vuxen och kan 

vidareutvecklas till andra psykiatriska tillstånd (Gregory et al., 2007). Barn och ungdomar 

som inte får behandling har signifikant sämre prognos jämfört med de som får hjälp (Dadds 

et.al., 1997). I Sverige uppskattas vart tionde barn uppfylla kriterierna för en ångeststörning 

och den psykiska ohälsan bland unga ökar (socialstyrelsen). På Barn- och ungdoms-

psykiatriska kliniken (BUP) i Malmö erbjuds barn och ungdomar med ångestsyndrom i åldern 

9-12 år samt deras föräldrar manualbaserad gruppbehandling med kognitiv-beteende 

terapeutisk inriktning, Cool Kids (Lyneham et. Al., 2003). På BUP i Malmö har man gjort 

bedömningen att barn från 9-års ålder kan tillgodogöra sig den kognitiva delen av programmet 

Cool Kids. Det innebär att det saknas ett alternativ med gruppbehandling för oroliga och 

ångestfyllda barn som är mindre än 9 år.    

 I flera studier för vuxna med ångestsymtom har mindfulness visat sig vara en 

lovande intervention för patienter med ångeststörningar (Sawyer, Witt och Oh, 2010). En 

studie kring mindfulness för barn med oro och ångest ger liknande indikationer (Semple, Reid 

& Miller, 2005). I denna pilotstudie undersöks möjligheten att kombinera interventionen 

mindfulness med traditionell kognitiv beteende terapeutisk (KBT) behandling i grupp i syfte 

att utveckla ett gruppbehandlingsalternativ för barn mellan 6-8 år med oro och ångest. 

Ångeststörningar hos barn 

Rädsla, oro och ångest är vanliga och normala tillstånd och reaktioner.  Vissa utvecklar dock 

en överdriven oro, orimlig rädsla och/eller en intensiv ångest som på olika sätt kan bli hinder i 

vardagen. Barn och ungdomar behöver inte uppfatta sina rädslor och sitt ångestbeteende som 

överdrivet och orimligt. Däremot indikerar beteenden som att gråta, få utbrott och vara 

klängiga på att barnet upplever ångest (Graham, 2005) . Det kan också visa sig genom att 

barnen blir mer irritabla, ledsna och klagar över kroppsliga symtom som magont och 

huvudvärk (Egger, Costello, Erkanli & Angold, 1999).   

 I den fjärde utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994) inom gruppen ångestsyndrom beskrivs 

olika ångeststörningar som också gäller för barn; serarationsångest (SAD), paniksyndrom 
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med/utan agorafobi, tvångssyndrom (eng. Obsessive Compulsive Disorder,OCD), 

posttraumatiskt stressyndrom (eng. Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), specifik fobi, 

social fobi och generaliserat ångestsyndrom (eng. Generalized Anxiety Disorder, GAD). 

DSM-IV tar dock inte hänsyn till hur ångeststörningar manifesteras hos barn vid olika 

utvecklingsnivåer.      

 Ångeststörningar utvecklas sällan hos barn före 5-6 års ålder och det är ovanligt 

att ställa en ångestdiagnos för barn under 6 år (Socialstyrelsen, 2010). Det är vanligt att barn 

och ungdomar uppvisar mer än en rädsla eller ångeststörning. Beroende på utvecklingsnivå 

finns skillnader i hur ångest uttrycks. Mindre barn undviker objekt och situationer som 

skrämmer dem och kan ha svårigheter att relatera till eller koppla samman sina fysiska 

symtom med ångest. De kan också ha svårigheter att identifiera kognitiva förvrängningar och 

katastroftankar som är kopplade till rädslan och ångesten (Grills-Taquechel & Ollendick, 

2007). Det blir därför viktigt att kunna bedöma vad som utvecklingsmässigt är normal rädsla 

och ångest för åldern. Under spädbarns- och småbarnsåldern tenderar rädslorna att handla om 

den omedelbara miljön som höga ljud, okända personer, separation från vårdgivaren eller 

höjder. I förskoleåldern är vanliga teman rädsla för djur, att vara ensam och mörkerrädsla. Allt 

eftersom kognitiva förmågor utvecklas under de första skolåren börjar rädslan bli mer abstrakt 

där barnen kan föreställa sig och förutse händelser, som rädsla för att bli bedömd och 

misslyckas, döden, kroppslig skada och övernaturliga fenomen. Under tonåren fram till vuxen 

ålder breder oro ut sig kring döden, fara, social jämförelse, personligt uppförande och fysiskt 

utseende (Grills-Taquechel & Ollendick, 2007). Barn kan dock utveckla samtliga 

ångeststörningsdiagnoser i olika utvecklingsstadier men vissa är vanligare än andra. Specifik 

fobi förekommer ofta hos yngre barn, medan generaliserat ångestsyndrom, social fobi är 

vanligare hos barn i förpuberteten och tonåren (Barlow, 2002).   

 En ångeststörningsdiagnos är alltså berättigad när barnet upplever ångest som 

inte är typisk för utvecklingsnivån och/eller när barnet upplever svår ångest som orsakar 

påfrestningar och/eller som begränsar barnets fungerande i hemmet, skolan eller i relation 

med familj eller kamrater(Grills-Taquechel & Ollendick, 2007). 

Etiologi och vidmakthållande  

Studier som har undersökt etiologin kring ångeststörningar hos barn har fokuserat på tre 

huvudfaktorer; genetik, temperament och miljöfaktorer (Chorpita & Barlow, 1998). Stallard 

(2009) beskriver ett komplext samspel mellan biologiska, miljömässiga och även det han 

kallar individuella faktorer.  En biologisk sårbarhet antas predisponera för en ångeststörning 
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som sedan aktiveras och vidmakthålls av miljöfaktorer, kognitiva processer och erfarenheter 

av inlärning.      

 Enligt Stallards modell manifesteras en biologisk sårbarhet i temperamentet i 

form av hypersensitivitet för stress och utmaningar. Den temperamentfaktor som har 

uppmärksammats mest i relation till ångeststörningar är beteendeinhibition; tendensen att visa 

ängslighet och tillbakadragande vid möte med nya eller okända händelser eller situationer.

 En av de viktigaste miljömässiga influenserna för barn är familjen (Stallard, 

2009). Det är i denna kontext som ångestbeteende kan modelleras och/eller förstärkas genom 

faktorer som föräldrastil, föräldrastöd av undvikande samt inlärning av det som observeras. 

Det finns dock oklarheter kring om det är föräldrarna som bidrar till ångestbeteende hos 

barnen eller om det är barnens ångestbeteende som frambringar en överbeskyddande 

föräldrastil. Det är möjligt att båda dessa faktorer bidrar till utvecklingen av ångest (Rapee, 

2001).  Andra livshändelser som uppfattas som hotfulla kan också påverka utvecklingen och 

vidmakthållandet av ångestsymtom (Eley och Stevenson, 2000).  

 Den kognitiva processen är viktig för att förstå hur barnet uppfattar och tolkar 

omgivningen. Vid ångeststörningar har man hypoteser om att det är problem i den kognitiva 

processen då det gäller att tolka hot. Flera studier visar att oroliga barn har tendens att tolka 

otydliga situationer som mer hotfulla och komma till den slutsatsen snabbare än 

jämförelsegruppen (Barett et al., 1996; Muris et al., 2000). Det finns också hypoteser kring att 

selektiv uppmärksamhet är inblandad i uppkomst och vidmakthållande av ångeststörningar 

(Mathews & MacLeod, 2005). Barn med ångeststörningar visar sig selektivt vända 

uppmärksamheten mot hotfulla stimuli och det blir då en vidmakthållande faktor.  Oroliga 

barn överskattar alltså hot och tenderar att uppfatta sig själva som mindre kapabla att hantera 

potentiellt hotfulla situationer (Bögels & Zigterman, 2000).   

 Vissa beteenden hos barn med ångestsymtom fungerar som säkerthetsbeteenden 

och uppstår vanligtvis när undvikande av en ångestväckande situation eller händelse ej är 

möjlig. Säkerhetsbeteenden kan vara funktionella och användbara och anses ofta vara 

utvecklingsmässigt lämpligt (Eisen, 2008).  Har barnet en överdriven förtröstan av 

säkerhetsbeteendet blir det problematiskt då det kan störa habitueringsprocessen under in vivo 

exponeringen. Viktigt att ersätta ohälsosamt säkerhetsbeteende genom att lära sig effektiva 

copingstrategier (Barlow, 2002). Det som skiljer barn med ångeststörning jämfört med barn 

utan ångeststörning är inte nödvändigtvis innehållet i oron utan intensiteten i oron (Perrin & 

Last, 1997). 
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KBT vid ångeststörningar hos barn  

KBT-behandling för barn med ångeststörningar innefattar vanligtvis fem delar; 1. 

problemformulering, målsättning och psykoedukation, 2. Identifiering och hantering av 

känslor, 3. Kognitivt arbete, förstå hur tankar och känslor påverkar varandra, identifiera 

negativa tankar samt ifrågasätta tolkningen av dem, 4. Problemlösning, exponering och 

praktiskträning. 5. Återfallsprevention. Vid arbete med mindre barn läggs mindre fokus på de 

kognitiva delarna (Stallard, 2009). Enligt Rapee och medarbetare (2000) är exponering är den 

mest effektiva behandlingsstrategin för att reducera ångest både hos barn och vuxna.

 En av de första kbt-manualerna som utvecklades för individuell behandling  av 

barn 7- 13 år med ångeststörning var Coping Cat programme (Kendall, 1992).  Programmet 

består av 16 sessioner . I den första delen av behandlingen fokuserar man på att (1) identifiera 

känslor, (2) kognitiv omstrukturering genom att lära sig hur man tänker när man är orolig och 

att hantera detta genom copingstrategier som (3) avslappning och att andas lugnare samt att 

träna på alternativa tolkningar av situationer samt (4) problemlösning . I den andra delen av 

behandlingen arbetar man med (5) exponeringsövningar i gradvis ökande ångestväckande 

situationer. Syftet är att få verktyg för att stå ut med ångest i framtiden – ej att få bort den.

 Föräldrars deltagande i kbt-behandling för barn med ångeststörningar kan skifta 

från att vara stödjande till sitt barn till att själva vara ett mål för behandlingen. Stallard (2009) 

delar in föräldradeltagandet i tre olika kategorier; (1) begränsad inblandning med syfte att 

föräldrar ska förstå kbt-modellen för ångest, (2) ”co-terapeuten” - föräldrar är delaktiga i stort 

sett hela tiden för att förstå interventionerna och kunna stödja sitt barn när det börjar använda 

nya färdigheter, (3) ”co-klient” – föräldrar eller familjen är involverade om de har specifika 

problem som direkt påverkar barnets ångestsymtom.  

 Gruppbehandlingen Cool Kids är en kbt-modell som utvecklats bl.a. från 

Kendalls Coping Cat programme (Lyneham et al, 2003). Behandlingen är designad för 

familjer där man använder sig av en grupp, 5-7 familjer, där barnet samt föräldrarna deltar. 

Programmet innefattar 10 två-timmars sessioner som hålls över en 16-veckorsperiod. De 

första sju sessionerna hålls varje vecka och därefter glesas träffarna ut. Sessionerna börjar och 

avslutas gemensamt. Däremellan träffar terapeuterna först barnen i ca 40-60 minuter och 

därefter föräldrarna i 40-60 minuter.  De primära målen för Cool Kids programmet är (1) att 

lära sig färdigheter att hantera ångest, (2) minska undvikande för skrämmande situationer 

samt (3) att barnen så småningom blir självständiga att använda färdigheterna och kunskapen 

de har erhållit genom programmet. Behandlingsprogrammet innehåller följande komponenter; 

(1) psykoedukation till föräldrar kring kbt-modell för ångest, (2) kognitiv omstrukturering i 
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syfte att reducera ångest – barnen lär sig realistiskt- eller detektivtänkande, (3) stegvis 

exponering med syfte att uppmuntra barnen att möta situationer som skrämmer dem, (4) 

föräldrautbildning  i vilka strategier som föräldrarna kan använda för att uppmuntra modigt 

beteende hos barnen samt strategier för att minska ängsligt beteende. För de barn som har 

svårigheter med kognitiv omstrukturering  kan alternativa ångesthanteringstekniker 

exempelvis avslappning användas (Rapee et al. 2000). 

Tidigare forskning kring KBT vid ångeststörningar hos barn  

I metastudier har Coping Cat visat sig vara en troligen effektiv behandlingsmetod (Kazdin & 

Weisz, 1998; Ollendick & King, 2000). I en studie jämfördes 27 barn i åldrarna 9-13 år som 

erhöll KBT-behandling med 20 barn som var på väntelista (Kendall, 1994). Efter 

behandlingen var det 64% av barnen som inte uppfyllde kriterierna för en diagnos jämfört 

med 5 % av barnen som stod på väntelista. Detta resultat kvarstod vid uppföljning 1 år senare.

 Vad gäller gruppbehandling för barn med ångeststörning har Flannery-

Schroeder och Kendall (2000) utfört en studie med 37 barn i åldrarna 8-14 år som 

slumpmässigt delades in i tre grupper; gruppbehandling, individuell behandling eller 

väntelista. Interventionen var arbetsboken till Kendalls Coping Cat med ett minimalt 

involverande från föräldrarna. Både grupp- och individualbehandlingen visade på kliniskt 

signifikanta resultat; 73% av barnen i den individuella behandlingen och 50% av barnen i 

gruppbehandlingen uppfyllde inte längre för ångestdiagnos jämfört med 8% i 

väntelistegruppen.       

 Barrett, Rapee, Dadds och Ryan, (1996) genomförde en studie med tre 

betingelser; en grupp barn med ångestdiagnos som fick KBT-behandling , en grupp barn med 

ångestdiagnos som tillsammans med sina föräldrar fick KBT-behandling (KBT+FAM) och en 

väntelistegrupp som kontroll. Båda behandlingsgrupperna KBT och KBT+FAM visade goda 

resultat jämfört med kontrollgruppen. KBT+FAM visade dock något bättre resultat på flera 

mätinstrument för föräldrar och barn. Vid uppföljning fanns fördelarna som uppnåtts med 

KBT+FAM i stort sett enbart kvar hos de yngre barnen, inte hos tonåringarna. Slutsatsen 

drogs därför att föräldrars deltagande ökar effekten av KBT-behandlingen hos yngre oroliga 

barn. 

Mindfulness 

Begreppet mindfulness beskrivs av Williams, Teasdale, Segal och Kabat-Zinn (2007) som en 

förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att 

värdera, observera saker och ting som de är i stunden, här och nu. De menar att mindfulness 
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(1) innehåller en intention, en avsikt. När vi övar oss i mindfulness blir vi mer medvetna om 

hur verkligheten ser ut här och nu samt vilka alternativ vi har . Vi vet vad vi gör när vi agerar. 

(2) Mindfulness är upplevelsebaserad och fokuserad på upplevelsen här och nu, samt (3) 

icke-dömande, värderingsfri.     

 Bishop och medarbetare (2004) definierar mindfulness på ett likartat sätt; en 

process som leder till ett mentalt tillstånd som karaktäriseras av ickedömande medvetenhet av 

upplevelsen av nuet inkluderat sensationer, tankar, kroppstillstånd, medvetandet, 

omgivningen samtidigt som en öppenhet, nyfikenhet och acceptans uppmuntras. Bishop och 

medarbetar (2004) skiljer ut två komponenter av mindfulness. Den ena handlar om 

självreglering av uppmärksamhet; förmågan att (1) bibehålla uppmärksamheten, (2) skifta 

fokus, (3) vara medveten om tankar, känslor och upplevelser utan en upplevelse av att de tar 

över. Den andra komponenten beskrivs som en öppen, nyfiken och accepterande attityd till 

erfarenheter och upplevelser i nuet.    

 Det finns olika hypoteser kring vad det är för psykologiska processer eller 

mekanismer som kan förklara färdigheter i mindfulness kan ge beteendeförändring och 

symtomminskning. Exempel på detta är exponering för inre stimulus, självreglering av 

uppmärksamhet, avslappning, acceptans och decentrering (för översikt se Baer, 2003 och 

Bishop et al., 2004). 

Behandlingsformer som innehåller mindfulness 

Mindfulness-Based Stress Reduction(MBSR) 

MBSR var en av de första mindfulness-baserade behandlingar som utvärderades kliniskt. 

MBSR innehåller flera former av mindfulnessövningar, både formella och informella 

meditationsövningar samt hathayoga . De formella övningarna består av uppmärksamhet 

fokuserad på andningen, kroppskanning där uppmärksamheten riktas mot olika delar av 

kroppen till mer flyktiga sensoriska upplevelser, gående meditation och mindful eating. 

Informella övningar innebär korta pauser där uppmärksamheten riktas till nuet i stunden. 

Samtliga mindfulnessövningar syftar till att förhöja förmågan till att observera det omedelbara 

innehållet i en upplevelse, speciellt det flyktiga i tankar, känslor, minnen, mentala bilder och 

fysiska förnimmelser. MBSR är ett meditationsprogram på åtta veckor med gruppsamman-

komster en gång i veckan samt minst 45 minuters daglig övning i hemmet.  
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Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

Utifrån att kombinera delar av kognitiv beteende terapi (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979) 

med delar av MBSR skapades Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT; Segal, 

Williams & Teasdale, 2002). MBCT är en manualbaserad gruppbehandling som består av åtta 

sessioner under en åttaveckors period.  Behandlingen utformades för att minska återfall hos 

personer med återkommande depressioner. Syftet med behandlingen i MBCT är att förändra 

förhållningssättet till dysfunktionella tankemönster istället för att ifrågasätta tankarna.  

Dialektisk beteendeterapi (DBT) 

DBT har utformats för patienter med borderline personlighetsstörning, som har stora 

svårigheter med reglera affekter och impulser och i förlängningen även stora svårigheter i 

relationer till andra (Kåver & Nilsonne, 2002). DBT är en manualbaserad behandling där 

mindfulness finns med som en av fem moduler. Syftet med inslagen av mindfulness är bland 

annat att framkalla en attityd av medveten närvaro till emotionella responser och därmed 

undvika att reagera automatiskt. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

ACT är en mindfulness-, acceptance och värdebaserad behandlingsform som utvecklats inom 

radikalbehaviorism och experimentell grundforskning (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). 

Inom ACT är begreppen upplevelsemässigt undvikande och fusion centrala.  Med 

upplevelsemässigt undvikande menas undvikande av negativa affekter, tankar och 

kroppssensationer. Fusion handlar om att uppleva tankar, känslor och kroppsliga sensationer 

som sanna reflektioner av verkligheten. De mindfulnesskomponenter som används inom ACT 

är defusion, acceptans, kontakt med nuet samt självet som kontext.  Vikten av öppenhet och 

acceptans av allt som pågår i vårt inre betonas utan att sträva efter förändring. I behandling 

med ACT använder man sig inte av formell mindfulnessträning.   

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children (MBCT-C) 

MBCT-C är en behandlingsform för barn som har utvecklats och anpassats utifrån MBCT 

(Semple, Lee & Miller, 2006). När behandlingen utarbetades upptäcktes tre viktiga skillnader 

mellan barns och vuxnas utvecklingsnivåer gällande uppmärksamhet, kognitiv kapacitet och 

interpersonell funktion. ”Barn är inte bara små vuxna” – mindfulnessövningar för barn måste 

vara anpassade för utvecklingsnivån gällande uppmärksamhet, kognitiv kapacitet och 

interpersonell funktion. Barn är också mer inneslutna i sitt stödjande system i omgivningen. 
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När mindfulness metoder används måste teori och klinisk tillämpning beakta några viktiga 

utvecklingsskillnader: 

1. Barn har mindre utvecklat minne och uppmärksamhetskapacitet, vilket innebär att de 

skulle dra nytta av kortare terapisessioner med mer repetition. Sessioner och övningar 

behöver vara betydligt kortare. 

2. Barn har mindre utvecklad förmåga till abstrakt tänkande och logisk analys. Vuxna 

psykoterapier är till stor del beroende av klienters förmåga att identifiera och 

verbalisera deras affektiva upplevelser genom att använda abstrakt tänkande och 

logisk analys. Barns begränsade förmåga till språk och abstrakt resonerande gör att de 

kan engagera sig mer effektivt när lek, aktiviteter och sagor integreras i behandlingen.  

3. Familjen och skolmiljön har en central roll i barnens liv. Föräldrarna involveras därför 

i behandlingen som co-terapeuter för att träna med barnen och ge dem stöd. 

Föräldrarna får ta del av övningar innan behandlingen med barnen börjar och får 

fortlöpande information om vad man arbetar med under sessionerna. 

Gruppsessionerna hålls enbart med barnen. 

Tidigare forskning kring mindfulnessbehandling  

Hofmann, Sawyer, Witt och Oh (2010) har gjort en metastudie baserad på 39 studier där 1140 

individer genomgick mindfulnessbaserad terapi.  Slutsatsen man drar är att 

mindfulnessbaserad terapi är lovande interventioner för att behandla ångest och affektiva 

problem i kliniska populationer.     

 Det finns få studier kring behandlingar för barn som helt eller delvis är 

mindfulnessbaserade.  Semple, Reid och Miller (2005) utförde en studie där man undersökte 

möjligheten att genomföra ett program med mindfulnessträning för barn i åldrarna 7-8 år med 

ångestsymtom. Det var fem barn som deltog i sex-veckorsprogrammet och varje session 

varade i 45 minuter. Programmet skapades utifrån specifika koncept och tekniker från MBSR 

och MBCT som sedan anpassades till barnens utvecklingsnivå. Mindfulnessträningen med 

barnen gick ut på träna att fokusera uppmärksamheten på kroppssensationer och 

sinnesförnimmelser. Inlärningen skedde genom upplevelse snarare än teoretisk information. 

Resultaten från studien föreslår att barn kan lära sig mindfulness och att det ser lovande ut 

som intervention för ångestsymtom. Behandlarna lärde sig att det var viktigt för barnen med 

klara och tydliga regler i gruppen, som att räcka upp handen om man vill prata. Det blev 

också tydligt att barnen ej klarade av längre meditationspass än tre till fem minuter. 
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Mindfulnessövningarna var mer aktiva och sensoriskt inriktade jämfört med de som vanligtvis 

ges till vuxna.     

 I en icke klinisk studie av Saltzman och Goldin (2008) utvecklades en anpassad 

variant av MBSR för barn i åldern 9-11 år.  Samplet utgjordes av 24 familjer (31 barn och 24 

föräldrar) som påbörjade programmet och 8 familjer (8 barn och 8 föräldrar) som var på 

väntelista som kontrollgrupp. Syftet var att undersöka användbarheten av mindfulnessträning i 

familjen och om träningen förbättrade uppmärksamheten, självreglering, social kompetens 

samt barnens mående över lag.  Behandlingen utfördes i grupp med både barn och föräldrar 

under åtta sessioner, två sessioner den första veckan och därefter en gång i veckan. 

Mindfulnessträningen innefattade både formella övningar (kroppsskanning, sittande- och 

gående meditation) och informella övningar (fokuserad uppmärksamhet, vara närvarande i 

nuet). De slutsatser man drog av studien var att barn och föräldrar kan dra nytta av ett åtta-

veckors program i MBSR som både är vetenskapligt mätbart och meningsfullt. Av dessa 

preliminära resultat drar man slutsatsen att genom att fullfölja mindfulnessträningen visar 

barn och föräldrar välgörande förändringar gällande uppmärksamhet, sinnesstämning och 

metakognitiva områden (compassion och mindfulness). 

 

Syfte och frågeställningar 

Det finns alltså positiva forskningsresultat angående kbt-gruppbehandling för barn med 

ångestsymtom. På BUP i Malmö används behandlingsprogrammet Cool Kids. Barn i 

åldersgruppen 6-8 år har svårigheter att tillgodogöra sig den del programmet som innefattar 

kognitiv omstrukturering. Syftet med det kognitiva arbetet är dels ångestreducering dels 

underlätta för exponering. Mindfulness har visat goda resultat för vuxna med ångestsymtom 

och vissa studier antyder att det finns goda möjligheter även för barn. 

 Det övergripande syftet med studien är att utveckla en kbt-gruppbehandling med 

mindfulnessträning och exponering för barn i åldern 6-8 år med ångestsymtom samt utforska 

möjliga behandlingseffekter. Frågeställningar som studien önskar besvara är: (1) i vilken 

utsträckning kan behandlingen minska barns ångestsymtom, (2) hur påverkas familjen, (3)hur 

påverkas barnens funktionsnivå och (4) hur upplever föräldrarna behandlingen? 



14 
 

METOD 

Design 

Detta är en explorativ studie som beskriver tre fallstudier med två förmätningar och en 

eftermätning. Valet av design baseras på möjligheten att undersöka en nyutvecklad metod för 

barn i åldersgruppen 6-8 år samt möjligheten att erhålla relativt stor mängd individuella data 

trots begränsad tid och små resurser.  

Deltagare 

Deltagarna rekryterades från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö där 

gruppbehandlingen hölls. För att inkluderas i studien krävdes att barnen hade 

oro/ångestdiagnos och att de var mellan 6-8 år. Totalt eftersöktes och deltog fyra patienter 

med båda sina föräldrar. En patient av dessa fyra genomförde gruppbehandlingen och 

förmätningarna i studien däremot ej en komplett eftermätning varför denna patient har 

exkluderats från studien. De övriga tre deltagarna beskrivs kortfattat nedan under fingerade 

namn.      

 Filip är 7½-årig pojke som är ängslig och orolig av sig samt känslig för nya 

situationer. Han har även vissa tvångshandlingar sedan ett år tillbaka. Detta klingade av helt 

under sommaren men återkom då han började förskoleklass och det var stökigt p.g.a. 

omorganisation.  Det blir ofta besvärligt för Filip på morgonen då han ska iväg till skolan. 

Han tycker inte att kläderna sitter rätt och det kan ta lång tid innan de kommer iväg. Filip är 

också blyg när han träffar nya människor, har dock kamrater som han leker med. Filip bor 

tillsammans med sina föräldrar. Modern har sedan tidigare erfarenhet av 

mindfulnessövningar. Hon har inte gjort övningarna regelbundet men påminner sig själv 

många gånger i vardagen. Familjen kontaktade Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i 

Malmö och genomförde Förmätning1 ca. 5½ månad före gruppbehandlingen startade. Mellan 

Förmätning 1 och Förmätning 2 erhöll föräldrarna fyra föräldrasamtal med andra behandlare 

på kliniken. Diagnos: Ångestsyndrom ospec.   

 Julia är en 8-årig flicka med kraftig ångest sedan två år tillbaka. Hon oroar sig 

för många saker och är rädd för allt nytt och okänt. Exempelvis vågar hon inte äta all skolmat 

och enligt skolsköterskan har hon gått ner i vikt. Hon vågar heller inte åka på skolutflykt då 

hon är rädd för att det inte ska finnas toalett. Julia oroar sig mycket kring svininfluensan och 

hur många som kommer dö. Julia har kamrater som hon leker med och sover över hos. 

Föräldrarna är skilda sedan fyra år tillbaka. Julia bor växelvis hos föräldrarna varannan vecka. 

Familjen har inte varit i behandling tidigare för Julias ångestproblematik. Ingen av föräldrarna 
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har tidigare använt sig av mindfulnessövningar. Fadern har dock ägnat sig åt mental träning i 

flera års tid via idrottsutövande. Diagnos: Ångestsyndrom ospec.  

 Maja är en 7-årig flicka som sedan ett år tillbaka ej vill gå till skolan. Hon oroar 

sig kvällen innan speciellt för de fria aktiviteterna. Hon är blyg i skolan och har svårt att ta 

kontakt med kamrater.  Hemma är hon klängig och vill följa med föräldrarna överallt. Har 

viss mörkerrädsla och vågar inte gå på toaletten själv och leka själv på sitt rum. Föräldrarna är 

skilda sedan två år tillbaka. Maja bor huvudsakligen hos modern men är hos fadern en dag i 

veckan samt varannan helg. Föräldrarna har inte varit i behandling tidigare för Majas 

ångestproblematik. Modern tränar mindfulnessövningar regelbundet för ökad koncentration 

och minskad smärta. Hon upplever att det är stärkande både för kropp och själ. Fadern har 

ingen erfarenhet av mindfulnessövningar. Diagnos : Ångestsyndrom ospec. 

Behandlingen 

Författaren skapade ett gruppbehandlingsprogram (bilaga 1) med följande komponenter (1) 

psykoedukation till föräldrar kring kbt-modell för ångest, (2) mindfulness för att minska 

ångest och underlätta exponering samt (3) stegvis exponering med syfte att uppmuntra barnen 

att möta situationer som skrämmer dem. Det övergripande syftet med behandlingen var (1) att 

lära sig färdigheter att hantera ångest, (2) minska undvikande för skrämmande situationer 

samt (3) att barnen så småningom blir självständiga att använda färdigheterna och kunskapen 

de har erhållit genom behandlingen. Tanken var att utbilda föräldrarna i de grundläggande 

principerna Uppmärksamhetsträning (mindfulness) samt Exponering och därefter visa på hur 

det kan användas i praktiken tillsammans med barnen.  

 Mindfulnessdelen i behandlingsprogrammet skapades med inspiration från 

MBSR och MBCT-C. Formella övningar från MBSR åldersanpassades. Andningsankaret 

förkortades till ca 1 minut och döptes om till ”Tusse gungar” med visualisering om att gunga 

figuren Tusse i magen i samband med andningen. Kroppskanning förkortades till drygt 10 

minuter med visualisering om att figuren Tusse förflyttar  sig på olika delar på kroppen. 

Yogaövningar med olika positioner som är kopplade till små berättelser (Rolsdotter-Jansson 

& Oddner, 2006). Gående meditation döptes om till ”Sengångaren” samt ”mindful eating” 

russinövningen utfördes något förkortad. Inslag från hur mindfulnessövningar ser ut i MBCT-

C användes i form av träning att fokusera uppmärksamheten på kroppssensationer och 

sinnesförnimmelser. Detta gjordes genom övningar för olika sinnen, exempelvis att lyssna på 

ljud.  För att förklara begreppet mindfulness för föräldrarna användes begreppet 

uppmärksamhetsträning som även används av Andries Kroese (2007). När det gäller barnen 



16 
 

användes inte något övergripande begrepp som uppmärksamhetsträning utan en beskrivning 

av varje övning i sig; ”lyssna noggrant”, ”titta noggrant”, ”hur känns det i kroppen?”.

 Exponeringsdelen i programmet inspirerades av behandlingsprogrammet Cool 

Kids där patienterna skapar sin träningsstege med belöningar. Denna träningsstege har tio 

”trappsteg”, vilket bedömdes vara för många för den här åldersgruppen. En träningshierarki 

om tre steg skapades på en spelplan i form av en skateboardbana. 

 Gruppbehandlingen döptes till TUSSE (Träning av Uppmärksamhet Sinnen 

Samt Exponering) . Det finns erfarenhet på kliniken att det är viktigt för barnen att ha ett 

namn på gruppen de går till. Gruppbehandlingen omfattade åtta träffar under nio veckor, 

varav sex träffar var med både barn och föräldrar och två träffar enbart med föräldrar. 

Träffarna med enbart föräldrarna (träff 1 och 5) varade i 90 minuter medan de gemensamma 

träffarna varade i 60 minuter. Vid träffarna med föräldrarna gick vi igenom teori och 

forskning kring ångestbehandling för barn samt principerna Uppmärksamhetsträning och 

Exponering. Vid de gemensamma träffarna fokuserade vi på praktisk tillämning av 

principerna anpassat till barnen. Deltagarna erhöll en cd-skiva med mindfulnessövningar. De 

fick hemuppgifter att träna på mellan träffarna vilket var en central del i behandlingen. 

 Första föräldraträffen, träff 1, fokuserade på psykoedukation kring kbt modell 

för ångeststörningar hos barn, introduktion av programmet, introduktion av mindfulness 

(teori), förberedelse på kommande träffar (träff  2-4) och avslutningsvis en 

mindfulnessövning (kroppsskanning). Vid andra föräldraträffen var fokus reflektion kring 

eventuella framsteg och hinder, introduktion av begreppet exponering, förberedelse för hur 

familjerna kan arbeta med exponering, förberedelse för kommande träffar (träff 6-8) samt 

hemuppgift att börja introducera barnen i material kring exponeringsövningarna. 

 Vid de gemensamma träffarna fanns samma grundstruktur i början och slutet av 

sessionen. När familjerna kom in i rummet skrev de varsin namnskylt och satte sig sedan på 

sina markerade platser. Träffen började med den mindfulnessövning som familjerna hade haft 

i hemuppgift. Därefter följde en kort diskussion om hur det hade gått med träningen hemma. 

Nästa punkt var en gemensam lek. Därefter följde individuella punkter för varje träff, vilket 

beskrivs närmre i bilaga 1. De gemensamma träffarna avslutades alltid på samma sätt; alla 

satte sig på sina platser, tog några djupa andetag och ”lyssnade färdigt på ljudet” från 

meditationsklockorna som behandlaren klingade i. Tiden för avslutningsövningen utökades 

något vid varje tillfälle. 
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Behandlarna 

Gruppbehandlingen genomfördes med två behandlare, författaren och en kollega på BUP i 

Malmö. Kollegan är psykolog, psykoterapeut och handledareutbildad med KBT-inriktning. 

Båda har flera års erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete samt gruppbehandling med barn med 

ångestsymtom och deras föräldrar. Författaren är psykolog och har genomgått en 

instruktörsutbildning i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) för Andries Kroese och 

har praktisk erfarenhet i arbete med patienter och kollegor. 

Instrument 

Instrumentet The Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI) användes i sin helhet vid 

förmätning 1. Detta instrument användes även vid förmätning 2 och eftermätningen men då 

med utvalda skalor. Övriga instrument som användes vid förmätning 2 och eftermätningen är 

The Spence Children’s Anxiety Scale-Parent version (SCAS-P) och Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ). Därutöver ingick Veckoblad där föräldrarna skattade barnens mående 

samt redovisade vad de hade gjort i hemuppgift under de nio veckor som gruppbehandlingen 

pågick. En semistrukturerad intervju hölls vid förmätning 2 samt eftermätningen 

The Brief Child and Family Phone Interview(BCFPI) 

BCFPI är en standardiserad och datoriserad telefonintervju som används för bedömning och 

utvärdering av barn och ungdomars psykiska hälsa. Instrumentet utvecklades i Kanada och är 

normerat utifrån en epidemiologisk undersökning kring barn- och ungdomars hälsa – The 

Ontario Child and Health Study (Cunningham, Boyle, Hong, Pettingill & Bohaychuk, 2009). 

En svensk normering finns ej tillgänglig i skrivande stund men är under utveckling. Intervjun 

består dels av en öppen fråga där föräldern får beskriva barnets eller tonåringens problematik, 

dels av 66 strukturerade och normerade frågor kring; barnets psykiska hälsa, barnets 

funktionsnivå, den påverkan barnets svårigheter har på familjen, familjens funktionsnivå samt 

den intervjuade förälderns eventuella depressiva symtom. Frågor kring barnets psykiska hälsa 

delas upp i två områden. Det första är extrovert beteende med undergrupperna 

koncentrationsförmåga (3 frågor), impulskontroll (3 frågor), samarbetsförmåga (6 frågor)och 

uppförande (6 frågor). Det andra är introvert beteende med undergrupperna (1) separation från 

föräldrarna (6 frågor), hantera oro (6 frågor), hantera stämningsläge (6 frågor), självskador (3 

frågor). Svarsalternativen för frågor kring barnets psykiska hälsa är tre: aldrig, ibland och 

ofta. Skalan som beskriver barnets funktionsnivå är en sammanställning av frågor från 

följande delområden: barnets sociala deltagande (3 frågor), kvaliteten på barnets sociala 

relationer (3 frågor) samt barnets medverkan och prestation i skolan (3 frågor). 
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Svarsalternativen är tre: inte alls, lite och mycket. Skalan som mäter påverkan på familjen är 

en sammanställning av frågor från följande tre områden: familjens aktiviteter (4 frågor) och 

familjens välbefinnande (3 frågor). Svarsalternativen är fyra: aldrig, ibland, ofta och alltid. 

Resultatet räknas om och redovisas som T-värden. Det finns även frågor kring risk- och 

skyddsfaktorer som ej är normerade samt frågor för att fånga upp mer ovanlig barnpsykiatrisk 

problematik, exempelvis mutism.    

 Instrumentets har god internkoncistens för undergrupperna till området barnets 

psykiska hälsa där Cronbach’s alpha ligger mellan 0.75 och 0.83, med undantag för 

undergruppen uppförande (α= 0.56).    

 BCFPI-intervjun är mycket omfattande och vissa delskalor har valts ut för denna 

studie. Dessa delskalor berör introverta psykiatriska symtom som svårigheter med separation 

från föräldrarna (separationsångest), hantera oro (ångestsyndrom), hantera stämningsläge 

(depression) samt hur dessa svårigheter påverkar barnets funktionsnivå samt familjen.  

The Spence Children’s Anxiety Scale for Parents (SCAS-P) 

The Spence Children’s Anxiety Scale finns som självskattning och föräldraformulär för 

skattning av barnens ångestsymtom enligt DSM-IV (Spence, 1999). Föräldraformuläret består 

av 38 frågor där föräldrarna får skatta frekvens av specifika ångestsymtom enligt en fyrgradig 

skala (0=aldrig, 1= ibland, 2= ofta, 3= alltid). Förutom totalskalan faller resultaten ut i sex 

olika delskalor; separationsångest (6 frågor), social fobi (6 frågor), tvångssyndrom (6 frågor), 

panikångest/agorafobi (9 frågor), generaliserad ångest (6 frågor) samt rädsla för fysisk skada 

(5 frågor). Studier i Australien och Nederländerna visar att SCAC-P har generellt goda 

psykometriska egenskaper (Nauta, Scholing, Rapee, Abbott, Spence &Waters (2004). 

Internkoncistens för totalskalan visar på alpha .89 som visar på hög intern homogenitet. 

Internkoncistens för delskalorna var god (α >0.70) förutom delskalan rädsla för fysisk skada 

som var något lägre (α =0.61). 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

SDQ är ett skattningsformulär för föräldrar, lärare och ungdomar mellan 11-16 år som mäter 

barn och ungdomars psykiska tillstånd och sociala förmåga, såväl problem som styrkor 

(Goodman, 2001).  SDQ föräldraformulär har validerats i Sverige och cut-off gränser finns 

angivet för barn 6-10 år (Smedje, Broman, Hetta & von Knorrig, 1999). Skattningsformuläret 

består av 25 frågor som skattas på en tregradig skala (0= aldrig, 1= ibland, 2= ofta, 3= alltid). 

Formuläret delas in i fem delskalor; emotionella symtom, uppförandeproblem, hyperakti-

vitet/uppmärksamhetsproblem, kamratproblem samt styrkor benämnda ”prosocialt beteende”, 
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till exempel omtänksamhet och generositet. I totalsumman ingår samtliga delskalor som mäter 

problem och därmed inte delskalan prosocialt beteende som är en styrka. Instrumentets 

psykometriska egenskaper har granskats i stora internationella studier men också i svenska 

studier. Malmberg, Rydell och Smedje (2003) har gjort en validitetsstudie av den svenska 

versionen av SDQ- föräldraskattning där resultatet visade på tillfredställande internkoncistens 

av samtliga skalor med undantag av delskalan uppförandeproblem (α=0.52).  

Veckobladsformulär 

Föräldrarna fick fylla i veckoblad (bilaga 2) under behandlingens gång och lämna in vid varje 

session, vilket resulterade i nio mättillfällen. I veckobladet registrerades vilka hemuppgifter 

familjen hade genomfört under respektive vecka samt en skattning av barnens mående. 

Registreringen av utförda hemuppgifter användes för att få en överblick av i vilken 

omfattning och vilka hemuppgifter familjen utförde. Skattning av barnens mående gjorde 

föräldrarna på fyra VAS-skalor (The Visual Analogue Scale); orolig, ledsen, arg och glad. 

Deltagarna fick ange på en 0-100 mm VAS-skala hur oroliga, ledsna, arga och glada deras 

barn hade varit under veckan. Denna skalas ändar benämndes ”inte alls” och ”mycket”.

 Valet av dimensionerna oro, ledsen och arg gjordes utifrån att barns oro och 

rädsla kan uttryckas på flera sätt, vilket tidigare har nämnts i introduktionen. Dimensionen 

glad lades till för att väga upp en positiv sida. 

Intervju 

Vid förmätning 2 utfördes en semistrukturerad intervju där information inhämtades om 

förväntningar och mål för behandlingen samt viss bakgrundsinformation (bilaga 3). Vid 

eftermätningen utfördes en semistrukturerad intervju med frågor kring effekter, engagemang 

och synpunkter på behandlingen (bilaga 4). 

Procedur 

Studien genomfördes under 13 veckor på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö. 

Månaderna innan påbörjades arbetet med manualen för TUSSE-klubben som författaren har 

skrivit. Kollegan i gruppbehandlingen har med jämna mellanrum tagit del av manualen och 

gett kommentarer.     

 Förmätning 1. Förmätning 1 genomfördes innan studien började. På Barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö används BCFPI (The Brief Child and Family Phone 

Interview) som intagningsinstrument men ej per telefon utan i ett samtal på kliniken. I denna 

studie har deltagarna genomgått en sedvanlig intagningsintervju vid första kontakt med 
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kliniken, vilket också var innan de informerades och erbjöds att delta i behandlingsgruppen 

och studien. Intervjun utfördes av annan behandlare på kliniken och resultaten har inkluderats 

i studien i efterhand. Bedömning och diagnos är satt av behandlare på kliniken som 

medverkade vid bedömningssamtal efter den första BCFPI-intervjun. Efter bedömning 

informerades och erbjöds familjerna att delta i behandlingen (bilaga 5) och studien (bilaga 6). 

Filips föräldrar kontaktade kliniken i mars-09 och genomförde BCFPI-intervju i april-09. 

Därefter har föräldrarna erhållit fyra föräldrasamtal med andra behandlare fram till dess att 

behandlingsstudien började.    

 Förmätning 2. Förmätning 2 utfördes inom två veckor innan gruppbehandlingen 

började. Författaren träffade föräldrarna familjevis för att informera mer ingående om 

behandlingen och för att informera om studien. När föräldrarna hade tackat ja till att delta i 

behandlingen och skrivit på blankett om samtycke till att delta i studien (bilaga 6) 

genomfördes en förkortad version av BCFPI samt en semistrukturerad intervju (bilaga 3). 

Därefter fyllde föräldrarna i formulären SCAS-P och SDQ. Slutligen informerades föräldrarna 

om hur de skulle fylla i Veckobladen angående hemuppgifterna och barnens mående samt att 

dessa skulle lämnas varje vecka i början av lektionen. Föregående vecka skulle alltså skattas. 

De fick med sig fyra veckoblad hem.     

 Under behandlingens gång. Gruppbehandlingens åtta tillfällen genomfördes 

under nio veckors tid. När föräldrarna kom till varje grupptillfälle lämnade de in Veckobladet 

i en tidskriftsamlare. Där fanns även en plastmapp med tomma veckoblad i händelse av att de 

hade glömt veckobladet.    

 Eftermätning. Två veckor efter avslutad behandling utfördes eftermätningen för 

två av deltagarna; Filip och Julia. Eftermätningen med Majas föräldrar flyttades fram p.g.a. 

sjukdom och julledighet och utfördes sju veckor efter avslutad behandling. Vid 

eftermätningen gjordes en intervju med den förkortade versionen av BCFPI samt intervjun 

med frågor kring effekter, engagemang och synpunkter på behandlingen (bilaga 4). 

Föräldrarna fyllde återigen i formulären SCAS-P och SDQ.  

 På grund av tidsbrist vid sista intervjun fyllde Majas föräldrar själva i svaren på 

Bcfpi-intervjun vid det sista mättillfället.  

Etiska överväganden 

Deltagarna tog del av information kring behandlingen och studien. De erbjöds möjlighet att 

delta i behandlingen utan att behöva delta i studien. Vid första intervjun med föräldrarna 

diskuterades frågor kring sekretess och tystnadsplikt. Föräldrarna gav skriftligt medtycke 
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(bilaga 6) till studien. Vid den avslutande intervjun togs frågan om sekretess upp igen.  Då det 

var en liten grupp och deltagarna var relativt öppna gentemot varandra skulle det bli svårt att 

hålla sekretessen inom gruppen då uppsatsen bygger på fallstudier. Samtliga föräldrar 

tillfrågades och godkände att de skulle kunna bli identifierade av övriga deltagare i gruppen. 

Vid första och andra lektionen diskuterades sekretess både med föräldrarna och barnen att var 

och en får berätta för andra vad de själva är med om men inte berätta något om någon annan 

Dataanalys 

För att beräkna om individens förändring på ett visst mått är reliabel användes ”The Jacobson-

Traux Method” (Lambert & Ogles, 2009). Det innebär att ett kriterium för reliabel förändring 

beräknas utifrån måttets reliabilitet och den studerade normgruppens standardavvikelse. Om 

det reliabla förändringsindexet, RCI (reliable change index), är lägre än -1,96 visar det på en 

reliabel förbättring (p<0.5) och ett värde över 1,96 visar på en reliabel försämring (p<0.5). 

Detta gäller omvänt för delskalan prosocialt beteende i skattningsformuläret SDQ där höga 

poäng beskriver positiva styrkor.  
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RESULTAT 

I resultatdelen redovisas ett instrument i taget för varje enskild deltagare. I samband med detta 

analyseras förekomsten av reliabel förändring . Därefter redovisas data från Veckobladen och 

slutligen beskrivs kvalitativa data från intervjun kring deltagarnas uppfattning om 

gruppbehandlingen. 

För- och eftermätning 

Brief Child and Family Phone Interview (BCFPI) 

BCFPI-intervjuer utfördes vid tre tillfällen. Det första var vid intagningsintervjun då 

föräldrarna först kontaktade mottagningen (förmätning 1), den andra före gruppbehandlingens 

start (förmätning 2) och den tredje efter avslutad gruppbehandling (eftermätning). Den första 

BCFPI-intervjun utfördes vid olika tidpunkter beroende på hur lång tid innan 

gruppbehandlingens början som föräldrarna kontaktade mottagningen. I redovisningen har ett 

medelvärde från förmätning 1 och förmätning 2 beräknats och sedan jämförts med resultaten 

från eftermätningen. 

Filip 

Tabell 1 visar resultat av reliabel förändring från BCFPI-intervjuerna vid för- och efter 

mätning. I tabellen framgår att en reliabel förbättring har skett inom tre delskalor: Separation 

från föräldrar, Hantera stämningsläge samt Påverkan på familjen. 

Tabell 1. Filip. T-poäng för förmätning (medelvärde av förmätning 1 och 2) och eftermätning samt 

reliabel förändring (RCI) för sex olika delskalor i BCFPI.  

Delskala Före  Efter RCI 

SP (Separation från föräldrar) 69.7 50.8 -3.07* 

MA (Hantera oro) 76.2 69.2 -1.17 

MM (Hantera stämningsläge) 73.0 47.4 -4.68* 

ChFP (Barnets funktionsnivå) 52.3 45.1 -0.1 

GfsP (Påverkan på familj) 68.0 46.7 -3.21* 
Not. Höga värden indikerar förhöjda symtom och hög belastning, *uppfyller kriteriet för reliabel förändring 

(p<0.5) 

Figur 1 visar resultaten för Filip i t-poäng. Delskalorna hantera oro och hantera stämningsläge 

har ett värde över 70 vid förmätningen, vilket innebär två standardavvikelser över 

normvärdet.  Delskalorna som mäter problem vid separation från föräldrar samt delskalan som 

mäter påverkan på familjen visar på ett något förhöjt värde, strax under 70. Tre av dessa 

förhöjda värden har normaliserats vid eftermätningen då värdet ligger inom en 
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standaravvikelse från normvärdet.  Undantaget skalan Hantera oro (MA) som vid 

eftermätningen ligger strax under 70. 

 

Figur 1. Filips T-poäng vid för- och eftermätning för fem olika delskalor i BCFPI.                          

Serie 1: Förmätning 1 och 2 (medelvärde). Serie 2: Eftermätning. SP – Separation från föräldrar, MA 

– Hantera oro (Managing Anxiety), MM – Hantera stämningsläge (Managing Mood), ChFP – Barnets 

funktionsnivå (Global Child Functioning), GfsP – Påverkan på familjen (Global Family Situation).  

 

Julia 

Av tabell 2 framgår att en reliabel förbättring har skett för Julia mellan för- och eftermätning 

när det gäller delskalor hantera stämningsläge, barnets funktionsnivå samt påverkan på 

familjen. 

Tabell 2. Julia. T-poäng för förmätning (medelvärde av förmätning 1 och 2) och eftermätning samt 

reliabel förändring (RCI) för sex olika delskalor i BCFPI. 

Delskala Före  Efter RCI 

SP (Separation från föräldrar) 56.1 44.7 -1.85 

MA (Hantera oro) 54.7 50.2 -0.75 

MM (Hantera stämningsläge) 65.05 48.1 -3.09* 

ChFP (Barnets funktionsnivå) 60.8 42.5 -2.54* 

GfsP (Påverkan på familj) 71.9 48.5 -3.53* 
Not. Höga värden indikerar förhöjda symtom och hög belastning, *uppfyller kriteriet för reliabel förändring 

(p<0.5) 

Som även framgår av Figur 2 ligger värdet för Påverkan på familjen (GfsP) två 

standardavvikelser över normvärdet före behandlingen och har normaliserats vid 

eftermätningen då värdet ligger inom en standaravvikelse från normvärdet.  
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Figur 2. Julias T-poäng vid för- och eftermätning för fem olika delskalor i BCFPI.                          

Serie 1: Förmätning 1 och 2 (medelvärde). Serie 2: Eftermätning. SP – Separation från föräldrar, MA 

– Hantera oro (Managing Anxiety), MM – Hantera stämningsläge (Managing Mood), ChFP – Barnets 

funktionsnivå (Global Child Functioning), GfsP – Påverkan på familjen (Global Family Situation).  

Maja 

Tabell 3 visar resultat från BCFPI-intervjuerna som genomfördes vid för- och eftermätningen 

samt värde för reliabel förändring (RCI). I tabellen framgår att en reliabel försämring har skett 

inom tre delskalor; Separation från föräldrar, Hantera stämningsläge samt Påverkan på 

familjen. 

Tabell 3. Maja. T-poäng för förmätning (medelvärde av förmätning 1 och 2) och eftermätning samt 

reliabel förändring (RCI) för sex olika delskalor i BCFPI. 

Delskala Före Efter RCI 

SP (Separation från föräldrar) 51.55 67.5 2.59* 

MA (Hantera oro) 63.7 72.6 1.48 

MM (Hantera stämningsläge) 73.55 104.6 5.67* 

ChFP (Barnets funktionsnivå) 86.05 97.5 1.59 

GfsP (Påverkan på familj) 63.1 95.3 4.85* 
Not. Höga värden indikerar förhöjda symtom och hög belastning, *uppfyller kriteriet för reliabel förändring 

(p<0.5) 

Figur 3 visar att delskalorna Hantera stämningsläge (MM) och Barnets funktionsnivå (ChFP) 

låg på ett förhöjt värde, över två standardavvikelser över normvärdet, före behandlingen. Vid 

eftermätningen är dessa skalor fortfarande förhöjda samt även skalorna Hantera oro och 

Påverkan på familjen. Då föräldrarna själva fyllde i BCFPI-intervjuformuläret vid 

eftermätningen har de gjort vissa kommentarer på följande områden; Separation från föräldrar 
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”inte lika ofta som innan och mindre reaktion”, Barnets funktionsnivå ”mindre svårigheter 

nu” gällande socialt deltagande samt kvaliteten på barnets relationer.  

 

Figur 3. Majas T-poäng vid för- och eftermätning för fem olika delskalor i BCFPI.                          

Serie 1: Förmätning 1 och 2 (medelvärde). Serie 2: Eftermätning. SP – Separation från föräldrar, MA 

– Hantera oro (Managing Anxiety), MM – Hantera stämningsläge (Managing Mood), ChFP – Barnets 

funktionsnivå (Global Child Functioning), GfsP – Påverkan på familjen (Global Family Situation).  

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

Självskattningsformuläret SDQ har fyllts i av föräldrarna och i Filips och Julias fall även av 

klassläraren i barnets skola. Delskalan prosocialt beteende mäter styrka i stället för problem. 

Det innebär att ett högt värde är positivt och ett lågt värde, under cut off-gränsen, negativt. 

När det gäller de övriga skalorna är ett högt värde en indikation på större problem. I 

totalsumman ingår samtliga delskalor som mäter problem och därmed inte delskalan 

prosocialt. Cut-off gräns saknas för lärarskattningen. 

Filip 

Filip bytte skola under behandlingens gång. Därför har olika lärare utfört före- och 

efterskattningen. Tabell 4 visar att det inte finns några förhöjda värden på delskalorna som 

mäter problem vare sig vid före- eller eftermätningen vid föräldraskattningen. Delskalan 

prosocialt beteende skattas högre än cut-off gränsen av föräldrarna både vid för- och 

eftermätning.  Resultatet från föräldraskattningen visar på en reliabel förbättring på delskalan 

emotionell stress. 
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Tabell 4. Filip. Föräldra- och lärarskattning av barnets styrkor och svagheter, Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Delskala Föräldraskattning Lärarskattning  

Före Efter Cut off RCI Före Efter RCI 

Prosocial 8 7 5 -0.76 7 6 -0.76 
Emotionell stress 6 3 7 -2.0* 1 0 ª -0.67 
Hyperaktivitet 1 0 5 -0.61 1 0 -0.61 
Kamratproblem 0 0 4 0 0 0 0 
Beteendeproblem 1 1 4 0 0 0 0 
Total 8 4 14 1.20 2 0ª -0.60 
*uppfyller kriteriet för reliabel förändring (p<0.5). ª Två svar inom området ”Emotionell stress” saknades i 

lärarens efter-skattning. 

 

Julia 

Tabell 5 visar att föräldraskattningen för delskalan prosocialt beteende och emotionell stress 

ligger precis på cut-off värdet vid förmätningen. Vid eftermätningen har en reliabel 

förbättring skett gällande dessa skalor och värdena har normaliserats. Totalsumman i 

föräldraskattningen visar på reliabel förbättring. Läraren kommenterade i före-skattningen att 

det fanns små problem med maten och i efter-skattningen görs kommentaren att deltagaren 

”äter bra nu”. 

Tabell 5. Julia. Föräldra- och lärarskattning av barnets styrkor och svagheter, Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Delskala Föräldraskattning Lärarskattning  

Före Efter Cut off RCI Före Efter RCI 

Prosocial 5 10 5 3.8* 9 8 ª -0.76 
Emotionell stress 7 3 7 -2.66* 2 2 0 
Hyperaktivitet 1 0 5 -0.61 0 1 -0.61 
Kamratproblem 1 0 4 -0.63 0 0 0 
Beteendeproblem 2 0 4 -1.49 0 0 0 
Total 11 3 14 -2.4* 2 3 0.3 

* uppfyller kriteriet för reliabel förändring (p<0.5). ª Ett svar inom området ”Prosocial” saknades i lärarens 

efter-skattning. 

 

Maja 

Tabell 6 visar att totalsumman för delskalorna ligger över cut-off gränsen både vid för- och 

eftermätning. Resultatet vid förmätningen visar på värden över cut-off gräns gällande 

delskalorna prosocial, emotionell stress och kamratproblem. Vid eftermätningen är dessa 

delskalor fortfarande förhöjda samt även delskalan hyperaktivitet. En reliabel förbättring har 

dock skett inom området kamratproblem. Vid eftermätningen kommenterade modern 
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skriftligen att Majas problem har blivit något bättre sedan de kom till mottagningen, vissa 

områden har blivit bättre och andra oförändrade. 

Tabell 6. Maja. Föräldra- och lärarskattning av barnets styrkor och svagheter, Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Delskala Föräldraskattning   

Före Efter Cut off RCI    

Prosocial 3 4 5 0.76    
Emotionell stress 10 8 7 -1.33    
Hyperaktivitet 3 6 5 -1.84    
Kamratproblem 9 5 4 -2.52*    
Beteendeproblem 3 1 4 -1.49    
Total 25 20 14 -1.50    

Not.Lärarskattning saknas.* uppfyller kriteriet för reliabel förändring (p <0.5) 

 

The Spence Children’s Anxiety Scale Parent version (SCAS-P).  

Föräldraskattningar för att mäta barnens ångestsymtom. Värden som ligger två 

standardavvikelser eller högre över medelvärdet har i den här studien betraktats som förhöjda 

då det enbart är 2% av populationen som har ett högre värde. 

Filip 

Filips resultat före behandling visar på förhöjda värden inom tre delskalor; Social fobi, OCD 

och GAD. Efter behandlingen är delskalan OCD fortfarande förhöjd. En reliabel förbättring 

har skett inom området social fobi. 

Tabell 7. Filip. Föräldraskattning av ångestsymtom, The Spence Children’s Anxiety Scale Parent 

version (SCAS-P).  

Delskala Förmätning Eftermätning RCI 

Panikångest 3 3 0 
Separationsångest 6 7 0,36 
Oro för fysisk skada  2 0 -0,81 
Social fobi 10 ª 5 -2.05* 
OCD 8 ª 10 ª 1.04 
GAD 7 ª 5 0.98 
Totalt 36 30 0.99 

ª  förhöjt värde(minst två standardavvikelser över medelvärdet). * uppfyller kriteriet för reliabel 

förändring (p<0.5) 

Julia 

Resultaten i Tabell 8 visar att delskalorna, panikångest, separationsångest, oro för fysisk 

skada, OCD, GAD samt totalskalan är förhöjda vid förmätningen. Efter behandling är dessa 

värden normaliserade med undantag av delskalan panikångest som fortfarande är förhöjd. 
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Reliabla förbättringar har skett inom delskalorna panikångest, separationsångest, OCD samt 

totalskalan. 

Tabell 8. Julia. Föräldraskattning av ångestsymtom, The Spence Children’s Anxiety Scale 

Parent version (SCAS-P).  

Delskala Förmätning Eftermätning RCI 

Panikångest 11 ª 4 ª -3,35* 
Separationsångest 9 ª 3 -2,17* 
Oro för fysisk skada  6 ª 4 -0,78 
Social fobi 7 2 -1,48 
OCD 5 ª 1 -2,01* 
GAD 9 ª 5 -1,72 
Totalt 47 19 -4,42* 
ª  förhöjt värde(minst två standardavvikelser över medelvärdet). * uppfyller kriteriet för reliabel 

förändring (p<0.5). Not. Ett värde saknades i delskala social fobi vid eftermätningen . 

Maja 

Tabell 9 visar på förhöjda värden på delskalorna panikångest, separationsångest, oro för 

fysisk skada, GAD samt totalskalan före behandling. Efter behandling är dessa skalor 

fortfarande förhöja. Resultatet visar ej på någon reliabel förändring. 

Tabell 9. Maja. Föräldraskattning av ångestsymtom, The Spence Children’s Anxiety Scale 

Parent version (SCAS-P).  

Delskala Förmätning Eftermätning RCI 

Panikångest 3 ª 4 ª 0,48 
Separationsångest 12 ª 10 ª -0,72 
Oro för fysisk skada  6 ª 6 ª 0 
Social fobi 7 9 1,84 
OCD 1 1 -1,0 
GAD 11 ª 12 ª 0,43 
Totalt 42 ª 45 ª 0,47 

ª  förhöjt värde(minst två standardavvikelser över medelvärdet). * uppfyller kriteriet för reliabel 

förändring (p<0.5). Not. Tre värden saknades vid förmätningen och ett värde saknades vid 

eftermätningen.  

Strukturerade frågor vid intervju 

Filip 

Föräldrarna upplevde att både Filip och relationen mellan Filip och föräldrarna påverkades till 

ganska stor del av Filips ångestproblematik före behandlingen. Efter behandlingen är 

skattningen att de påverkas till liten del. Före behandlingen skattades en liten del av relationen 

mellan Filip och föräldrarna vara en glädjefylld interaktion. Efter behandlingen gör 

skattningen att det har ökat till en ganska stor del.  
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Tabell 10. Filip. Frågor som besvarats av föräldrar vid intervju före och efter behandling.  

Fråga Före Efter 

Hur stor del av ert barns vardag påverkas av 

oro/ångestproblematik? 

 

3. Ganska stor del 2. Liten del 

Hur stor del av relationen mellan dig/er och 

ditt/ert barn handlar om att hantera 

oro/ångestproblematik? 

 

3. Ganska stor del 2. Liten del 

Hur stor del av relationen mellan dig/er och 

ditt/ert barn är en glädjefylld interaktion? 

2. Liten del 3. Ganska stor del 

Not. Svarsalternativ; 1. Ingen alls, 2. Liten del, 3. Ganska stor del, 4. Väldigt stor del. 

 

Julia 

Föräldrarna skattar att Julia och relationen mellan Julia och föräldrarna påverkades till ganska 

stor del av Julias oro- och ångestproblematik före behandlingen. Relationen dem emellan var 

till ganska stor del glädjefylld vid båda mättillfällena. 

Tabell 11. Julia. Frågor som besvarats av föräldrar vid intervju före och efter behandling.  

Fråga Före Efter 

Hur stor del av ert barns vardag påverkas av 

oro/ångestproblematik? 

 

3. Ganska stor del 2. Liten del 

Hur stor del av relationen mellan dig/er och 

ditt/ert barn handlar om att hantera 

oro/ångestproblematik? 

 

3. Ganska stor del 2. Liten del 

Hur stor del av relationen mellan dig/er och 

ditt/ert barn är en glädjefylld interaktion? 

3. Ganska stor del 3. Ganska stor del 

Not. Svarsalternativ; 1. Ingen alls, 2. Liten del, 3. Ganska stor del, 4. Väldigt stor del. 

 

 

Maja 

Både före och efter behandlingen påverkas både Maja och relationen mellan föräldrar och 

barn till ganska stor del av barnets oro och ångestproblematik. Föräldrarna tycker det är svårt 

att göra skattningen då det ser väldigt olika ut från dag till dag. På fråga 2 kan de inte välja ett 

svarsalternativ just för att det kan skifta så. Relationen dem emellan var till ganska stor del 

glädjefylld vid båda mättillfällena. 

 



30 
 

Tabell 12. Maja. Frågor som besvarats av föräldrar vid intervju före och efter behandling.  

Fråga Före Efter 

1.Hur stor del av ert barns vardag påverkas 

av oro/ångestproblematik? 

 

3. Ganska stor del 3. Ganska stor del 

2.Hur stor del av relationen mellan dig/er 

och ditt/ert barn handlar om att hantera 

oro/ångestproblematik? 

 

3. Ganska stor del 2. Liten del 

3. Ganska stor del 

3. Hur stor del av relationen mellan dig/er 

och ditt/ert barn är en glädjefylld 

interaktion? 

3. Ganska stor del 3. Ganska stor del 

Not. Svarsalternativ; 1. Ingen alls, 2. Liten del, 3. Ganska stor del, 4. Väldigt stor del. 

 

Veckoblad 

Måendeskattning 

Filip. Föräldrarna skattar att Filips mående har förbättrats något under 

behandlingens gång. Under en vecka, som redovisas under session 7, visar skattningarna på 

mer differentierade känslouttryck. Under de övriga veckorna går de i stort sett hand i hand. 

 

 

Figur 4. Föräldraskattning av Filips mående för varje vecka under behandlingens gång.   

Not. Skattning för session 6 saknas. 

Julia. Skattningen av Julias mående skiftar en del under den studerade tiden. 

Viss minskning av oro har skett från början till slut av behandlingen. 
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Figur 5. Föräldraskattning av Julias mående för varje vecka under behandlingens gång. 

 

Maja. Skattningen av Majas oro har inte förändrats under tiden för 

behandlingen. Däremot har föräldrarna skattat att hennes känslor av ledsenhet och ilska 

successivt minskat. 

 

 

Figur 6. Föräldraskattning av Majas mående för varje vecka under behandlingens gång.  

Not. Skattning för session 2 och sju saknas. 

Hemuppgifter 

Filip. Föräldrarna har rapporterat att de har tränat på mindfulnessövningar med 

Filip vid 7 tillfällen under behandlingens gång. Föräldrarna har själva gjort någon typ av 

mindfulnessövning vid 9 tillfällen. De har ej utfört någon planerad exponeringsövning. Filip 
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har i genomsnitt gjort 1 mindfulnessövning i veckan under behandlingens gång. 

 Julia. Föräldrarna har gjort mindfulnessövningar med Julia vid 38 tillfällen 

under behandlingens gång. Vid flest tillfällen har det varit ”Tusse gungar” (andningsankaret). 

Föräldrarna har själva gjort någon typ av mindfulnessövning vid 16 tillfällen. Vid 3 tillfällen 

har Julia gjort en exponeringsövning i hemuppgift. Julia har igenomsnitt gjort 5,5 

mindfulnessövningar i veckan.    

 Maja. Maja och föräldrarna har gjort mindfulnessövning tillsammans vid 32 

tillfällen under behandlingens gång. Vid flest tillfällen har det varit ”Tusse gungar” 

(andningsankaret). Vid 19 tillfällen har Maja gjort exponeringsövningar. Föräldrarna har gjort 

mindfulnessövningar vid 7 tillfällen under behandlingens gång. Maja har igenomsnitt gjort 4,5 

mindfulnessövning i veckan. 

Intervju 

Deltagarnas svar från intervjuerna före och efter gruppbehandlingen redovisas under följande 

uppdelning; effekter av behandlingen, engagemang i behandlingen, synpunkter på 

behandlingen och slutligen andra faktorer som kan ha påverkat behandlingsutfallet. 

Filip 

Båda föräldrarna intervjuas före behandlingsstart och modern intervjuas efter. 

Effekter av behandlingen 

Före behandlingen önskar föräldrarna de ska få verktyg att hantera Filips ångest och få 

vardagen att flyta bättre. De önskar att Filip ska inse att han inte är ensam om att ha dessa 

svårigheter och att det inte är så konstigt. Rent konkret önskar föräldrarna att Filip ska kunna 

klä på sig själv, komma i tid till skolan samt våga prata i grupp och ta plats. Efter 

behandlingen upplever modern att målen för behandlingen är uppfyllda till ganska stor del. 

Filip kan ta på sig helt själv, kommer för det mesta i tid till skolan och räcker upp handen på 

samlingarna.      

 Modern upplever att Filips psykiska hälsa har förbättrats under behandlingens 

gång. Hon tror att det delvis beror på att Filip bytte skola, delvis att han har fått träffa andra 

barn med liknande problem samt att föräldrarna har blivit mer samkörda.  

Engagemang i behandlingen 

Modern upplever att de har gjort hemuppgifter i en liten omfattning på grund av bristande 

rutiner och struktur hemma. De har pratat om TUSSE-klubben lite grann med Filip och någon 

gång föräldrarna emellan. De har inte fortsatt att utföra övningarna då de ej hade dem som 
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hemuppgift. Det har varit svårt för föräldrarna att motivera Filip till att göra övningar hemma. 

De har istället gjort handmassage och ritat och pratat kring känslofiguren. Filip har inte varit 

intresserad av att göra strukturerade exponeringsövningar. Däremot har han spontant börjat 

göra saker som han är rädd för, exempelvis att gå in själv i en affär, vilket föräldrarna har 

stöttat honom i. Modern gör kroppsskanning och andningsankaret ibland men inte på 

regelbunden basis 

Synpunkter på behandlingen 

Föräldrarna har uppskattat formen för behandlingen med regelbundna gruppträffar, 

psykoedukation till föräldrar, träffa andra barn och föräldrar med liknande besvär. De 

uppskattade att det var en lättsam stämning med lekar och konkreta fysiska övningar – ”att 

göra är bättre än att höra”.  Modern har fått insikt om att struktur och regelbundenhet är 

viktigt och att båda föräldrarna behöver ta ansvar för träningen. 

Modern är överlag positiv till behandlingen men tycker att vissa förbättringar kan göras. Hon 

önskar ha fler gruppsamtal med föräldrar samt fler och tätare uppföljningsträffar. Hon önskar 

mer utrymme att träna på barnets specifika problem under gruppträffarna. Tusses kroppsresa 

upplevdes som för lång. 

Andra faktorer som kan ha påverkat behandlingsutfallet 

Filip bytte skola mitt under behandlingens gång, vilket föräldrarna tror har påverkat honom 

positivt. 

Julia 

Båda föräldrarna intervjuas före behandlingen och fadern efter. 

Effekter av behandlingen 

Före behandlingen förväntar sig föräldrarna att både föräldrarna och Julia ska lära sig att 

hantera sin oro och ångest samt få bättre kunskap och förståelse för problemen. De uttryckte 

det också som en önskan att Julia ska må bättre och slippa sin ångest, exempelvis kunna äta 

mat utan att vara ångestfylld. Fadern upplever att målen för behandlingen har uppfyllts till 

väldigt stor del. Julia har blivit modigare och vågar pröva nya saker, exempelvis prova ny mat 

och prata i grupp.     

 Fadern upplever att Julias psykiska hälsa har förbättrats under behandlingens 

gång. Julia är gladare och kan hantera sin ångest. Hon gör Tusse gungar (andningsankaret) när 

hon är rädd och det hjälper henne i många situationer. Ett exempel är då hon var hos 
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tandläkaren. Julia går till specialisttandläkare p.g.a. stark rädsla. Vid ett tillfälle, då hon skulle 

laga en tand, verkade inte bedövningen. Fadern guidade då Julia i Tusse gungar 

(andningsankaret) under tiden tandläkaren lagade tanden och det gick bra. 

 Att vara i grupp har upplevts som normaliserande samt lärdomen om att inte 

fokusera på att ta bort ångest utan befinna sig runtom och i den har fadern haft mest 

användning av. 

Engagemang i behandlingen 

Fadern upplever att han och Julia har gjort hemuppgifterna i en väldigt stor omfattning. De 

har hittat rutiner i att träna regelbundet. Fadern har själv ägnat sig en hel del åt mental träning 

tidigare och gör egna mindfulnessövningar på lördagar och söndagar. I deras gemensamma 

träning har fadern ibland lagt in andra moment som han känner till. Det har handlat om att han 

och Julia har varvat att göra Tusses kroppsresa med avslappningsövningar. Fadern och Julia 

har pratat om TUSSE varje dag. Fadern upplever att Julia slappnar av bara genom att han 

nämner att hon ska tänka på TUSSE. 

Synpunkter på behandlingen 

Fadern är i stort positiv till gruppbehandlingen och tycker att det har varit en bra helhet av 

teori och praktik. Till en början var han skeptisk till lekarna men ändrade inställning då han 

såg att barnen hade roligt och att det gjorde dem intresserade. Han tycker det var en bra 

blandning och samordning av övningar. Fadern har önskemål om att förlänga varje 

grupptillfälle med 30 min och utöka antalet tillfällen med 1-2 gånger samt att föräldrarna 

skulle få mer tid tillsammans. 

Andra faktorer som kan ha påverkat behandlingsutfallet 

Mitt under gruppbehandlingens gång så ökade Julias oro innan hon skulle vaccineras för 

influensan. Oron avtog efter det var gjort. 

Maja 

Fadern intervjuas före behandlingen och båda föräldrarna efter. 

Effekter av behandlingen 

Innan behandlingen har föräldrarna förväntningar om att få verktyg att kunna hjälpa Maja att 

leva ett gladare och enklare liv samt att få hjälp med situationen i skolan. Efter behandlingen 

upplever föräldrarna att målen har uppfyllts till en ganska stor del när det gäller att ha fått 

verktyg att hantera ångest, däremot inte alls när det gäller skolsituationen. 
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 På frågan om föräldrarna upplever att Majas psykiska hälsa har förbättrats under 

behandlingens gång svarar föräldrarna både ja och nej. De upplever att vissa saker har blivit 

bättre. Majas ilska har minskat och hon kan sätta ord på känslor, vilket gör att det går att lösa 

vissa situationer både snabbare och på ett bättre sätt. Hon har blivit mer självständig hemma, 

kan vara ensam på sitt rum och gå på toaletten själv. Maja har använt sig av Tusse gungar 

(andningsankaret) med positiv effekt om hon har haft svårt att sova och för att klara att möta 

hundar. Majas humör kan dock fortfarande skifta och under julen (ca tre veckor efter avslutad 

behandling) upplevde de henne mer deprimerad. Skolsituationen blev något bättre en kort 

period men ingen större förändring.    

 Föräldrarna uttrycker att de har börjat se saker ur ett nytt perspektiv. De har fått 

högre krav för vad som kan bli bra.  

Engagemang i behandlingen 

Under behandlingens gång pratade föräldrarna och Maja om TUSSE dagligen. Det kunde 

handla om vilken övning de skulle göra och vad de kunde använda den till. De upplever att de 

har gjort hemuppgifter i en ganska stor omfattning. Modern använde sig av 

mindfulnessövningar redan innan behandlingen började och fortsätter att träna för egen del. 

Fadern har i och med gruppbehandlingen börjat göra yogaövningar emellanåt för egen del. 

Synpunkter på behandlingen 

Föräldrarna tycker det har varit bra att träffa andra föräldrar i liknande situation och framför 

allt bra för Maja att träffa andra barn med liknande svårigheter. Maja har själv uttryckt till 

föräldrarna att ” det är skönt att det finns barn som tänker och känner som jag”. De tycker 

dock att det var för få tillfällen och hade önskat att behandlingen sträckte sig över två 

terminer. De hade också önskat ha mer strukturerade exponeringsövningar under 

behandlingsträffarna. Föräldrarna önskar också att frågan om hur syskon påverkas och hur 

man hanterar det tas upp. Föräldrarna upplever att skolan har dålig förståelse för Majas 

svårigheter och önskar därför att skolan kan vara engagerad parallellt. Förslagsvis kunna ge 

dem information om TUSSE-klubben, teori och metod kring barn med oro och ångest. 

Andra faktorer som kan ha påverkat behandlingsutfallet 

Modern har hittat mer stabilitet i sin livssituation och föräldrarna samarbetar bättre. 
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DISKUSSION 

Det övergripande syftet med studien var att utveckla en kbt-gruppbehandling med 

mindfulnessträning och exponering för barn i åldern 6-8 år med ångestsymtom samt utforska 

möjliga behandlingseffekter. De tre barn som beskrivs i studien hade alla någon slags oro och 

ångestproblematik.  Barnen och föräldrarna deltog i gruppbehandlingen TUSSE-klubben som 

är under utveckling på en Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik i Malmö. Två av barnen 

beskrivs ha förbättrats, ett av barnen har skiftande resultat och beskrivs ha försämrats inom 

vissa områden. Föräldrarna är överlag positiva till gruppbehandlingen. Mindfulnessövningar 

behöver dock modifieras och det finns önskemål om fler grupptillfällen samt mer tid enbart 

för föräldrarna. 

Möjliga effekter av behandlingen 

Fall för fall 

Filip är en 6-årig pojke som innan behandlingen hade svårigheter med oro och ångest, vilket 

tog sig i uttryck i viss tvångsproblematik, känslighet för nya situationer och social oro. 

Föräldraskattningarna på VAS-skalorna som utfördes veckovis under behandlingens gång 

visar tendens till minskad oro, ledsnad och ilska. Efter avslutad behandling beskrivs Filips 

psykiska hälsa ha förbättrats och att målen för behandlingen är uppfyllda till ganska stor del. 

Filip visar på förbättringar inom området social fobi enligt SCAS-P. Förbättringar har även 

skett angående separationsångest enligt Bcfpi, men resultatet på samma skala i SCAS-P visar 

ej på någon förändring. Minskad nedstämdhet bekräftas av Bcfpi och avslutningsintervjun där 

modern beskriver att Filip har blivit mycket gladare. Förbättringar har även skett inom 

området emotionell stress enligt SDQ.    

 Filips föräldrar upplever att glädjen i relationen mellan dem och Filip ha ökat 

efter avslutad behandling. Familjen upplever sig inte lika påverkad av problemen längre enligt 

Bcfpi-intervjun. Föräldrarna upplever att samarbetet dem emellan fungerar bättre, vilket de 

tror är en bidragande orsak till Filips förbättrade psykiska hälsa. 

 Symtomtyngden har minskat efter avslutad behandling. Filips resultat före 

behandling visar på förhöjda värden på två delskalor i Bcfpi och fyra delskalor inklusive 

totalskalan i SCAS-P. Efter behandlingen är delskalan OCD i SCAS-P fortfarande förhöjd 

samt delskalan hantera oro i Bcfpi. Delskalorna i SDQ ligger under cut-off både före och efter 

behandling.       

 Föräldrarna var positiva till gruppbehandlingen och då speciellt att träffa andra 

föräldrar samt för Filip att få träffa andra barn i liknande situation. De har gjort hemuppgifter i 
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liten omfattning på grund av bristande struktur samt att de hade svårt att motivera Filip. De 

har dock improviserat och gett honom massage, ritat i ”känslogubbe” och uppmuntrat honom 

till spontana exponeringsövningar, vilket var lyckosamt.  

 De förbättringar som har skett tror föräldrarna beror på att Filip har bytt skola, 

träffa andra barn i behandlingsgruppen med liknande problem samt att föräldrarna har blivit 

mer samkörda. De har inte använt sig av mindfulnessövningar i någon större bemärkelse och 

de har heller inte gjort planerade exponeringsövningar. Däremot kan man tänka sig att 

föräldrarna och Filip har fått en modell för exponering som möjliggör ett ändrat 

förhållningssätt med mindre undvikande.   

 Julia är en 8-årig flicka som före behandlingen hade en ångestproblematik som 

bland annat tog sig i uttryck att hon hade svårigheter att äta och var allmänt oroad för nya 

saker och situationer. Måendeskattningen på VAS-skalan under behandlingens gång visar på 

ett ganska skiftande resultat som delvis kan bero på att Julia har ett växelvis boende mellan 

föräldrarna.  Efter behandlingen upplever fadern att målen för behandlingen har uppfyllts till 

väldigt stor del och att Julias psykiska hälsa har förbättrats. Hon beskrivs vara gladare och ha 

fått en förmåga att hantera ångest på ett bättre sätt. Förbättringar har skett inom områdena 

panikångest och OCD enligt SCAS-P, dessutom inom området emotionell stress enligt SDQ. 

Resultaten från SCAS-P visar på en minskning av separationsångest. Delskalan i Bcfpi som 

också mäter separationsångest visar på en förbättring som dock inte är tillräckligt stor för att 

vara tillförlitlig.  Enligt Bcfpi har även nedstämdhet minskat under behandlingens gång.

 Julias funktionsnivå har ökat enligt Bcfpi och delskalan prosocial i SDQ.  Julia 

beskrivs ha blivit modigare och vågar prova nya saker. Föräldrarna behöver ej ägna så mycket 

tid till att hantera Julias ångestproblematik och enligt Bcfpi har en minskning skett av hur 

Julias problematik påverkar familjens interna relationer och begränsar möjligheter till sociala 

aktiviteter samt ger upphov till konflikt och oro i familjen.  

 Före behandlingen har Julia en delskala i Bcfpi som är förhöjd, en delskala i 

SDQ på cut off värdet, fyra delskalor i SCAS-P inklusive totalskalan som är förhöjda. Efter 

behandling är fortfarande en delskala i SCAS-P förhöjd, de övriga har normaliserats.

 Fadern är positiv till behandlingen och betonar den normaliserande känslan av 

att vara i grupp. Han har uppskattat blandningen av teori och praktik. Han önskar att 

föräldrarna fick mer tid tillsammans samt att tiden för grupptillfällena och programmet 

omfattning förlängdes något. Julia och fadern har gjort hemuppgifter i väldigt stor omfattning 

och har hittat rutiner för detta. Fadern har tidigare erfarenhet av mental träning och har lagt in 

moment av avslappning i Julias träning. Fadern upplevde inte att kroppsskanningen (Tusses 
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kroppsresa) var för lång och Julia har använt sig av andningsankaret i situationer då hon har 

varit rädd.      

 Faderns tidigare erfarenheter av mental träning samt att han gjorde 

mindfulnessövningar på egen hand kan ha påverkat resultatet i behandlingen. Innebar det att 

fadern har integrerat förhållningssättet och på så sätt har hjälpt Julia att integrera det? Då 

modern ej var med vid avslutningsintervjun saknas information från henne.  

 Maja är en 7-årig flicka som före behandlingen var blyg i kontakten med 

skolkamrater, klängig på föräldrarna hemma, vågade inte gå på toaletten eller leka på sitt rum 

själv. Under veckorna för behandlingen tycks måendeskattningen för ledsenhet och ilska 

minska, men skattningen för oro kvarstår på samma nivå.  Efter behandlingen uttrycker 

föräldrarna att målen för behandlingen är uppfyllda till ganska stor del när det gäller att ha fått 

verktyg att hjälpa Maja hantera ångest däremot inte alls när det gäller skolsituationen. 

Skattningen för oro har snarare tendens att öka något. Föräldrarna upplever att Maja under 

behandlingens gång har fått lättare att sätta ord på känslor, vilket har gjort det lättare hjälpa 

henne i vissa situationer. Enligt Bcfpi har delskalorna som mäter separationsångest samt 

nedstämdhet ökat. Inga delskalor i SCAS-P eller SDQ visar på några reliabla förändringar. 

 Det har ej skett någon reliabel förändring av Majas funktionsnivå enligt Bcfpi 

eller delskalan prosocial i SDQ.  Vid intervjun berättar dock föräldrarna att de upplever att 

vissa saker har blivit bättre. Hon har blivit mer självständig, exempelvis kan hon vara på sitt 

rum själv. Majas kamratproblemen har minskat enligt SDQ.   

 Majas resultat före behandling visar på förhöjda värden på två delskalor i Bcfpi, 

fyra delskalor i SDQ inklusive totalskalan samt fem delskalor i SCAS-P inklusive totalskalan. 

Efter behandlingen har symtomtyngden ökat ytterligare något till att vara förhöjda värden 

inom fyra delskalor i Bcfpi, fem delskalor i SDQ inklusive totalskalan samt fem delskalor i 

SCAS-P inklusive totalskalan.    

 Föräldrarna är positiva till att träffa andra i samma situation och uttrycker att 

även Maja var det. De önskar dock att behandlingen skulle sträcka sig över två terminer och 

mer strukturerade exponeringsövningar under sessionerna. Föräldrarna upplever att de har 

gjort hemuppgifterna i en ganska stor omfattning. De har pratat med Maja dagligen om 

TUSSE och Maja har använt sig av andningsankaret (Tusse gungar) med positiv effekt vid 

oroliga situationer.      

 Föräldrarna beskriver att Maja har gjort stora framsteg. Vad är det som gör att 

det inte syns i skattningarna utan att de snarare indikerar en försämring? Föräldrarna 

kommenterar att det har blivit bättre på många områden men inte alla. Hemsituationen har 
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blivit bättre med skolsituationen överskuggar.  Det är motsägelsefullt att måendeskattningen 

av ledsenhet under behandlingens gång minskar, men vid uppföljningen har nedstämdheten 

ökat. Uppföljningsintervjun utfördes en längre tid efter avslutad behandling. Situationen kan 

ha förändrats under den tiden dels av någon yttre händelse eller att effekten av behandlingen 

inte bestod. Det kan till viss del vara en effekt av att behandlingstiden var för kort. Vid 

uppföljningsintervjun uttryckte föräldrarna att de har börjat se saker ur ett nytt perspektiv och 

fått högre krav för vad som kan bli bra, vilket också skulle kunna påverka en något högre 

skattning. 

Allmän sammanfattning  

Förbättringar tycks ha skett hos Filip och Julia när det gäller symtomnivå och påverkan på 

familjen. Julias funktionsnivå har förbättrats.  För Maja har vissa försämringar skett inom 

områdena separationsångest och nedstämdhet.    

 Föräldrarna till Julia och Maja upplever att de har gjort hemuppgifter i väldigt 

stor respektive ganska stor omfattning. Enligt Carmody & Baer (2008) finns det ett samband 

mellan hur mycket tid som läggs på mindfulnessträning och behandlingseffekt. I Julias fall 

kan det stämma.  När det gäller Maja kanske hon har haft viss hjälp men ej till en grad att en 

förbättring skett. Filips föräldrar har haft svårigheter att motivera Filip till att göra de 

föregivna hemuppgifterna. De har istället gjort andras saker som handmassage och ritat 

”känslogubben”. Julia har kunnat tillgodogöra sig flera mindfulnessövningarna i programmet 

och likaså Maja. Bådas föräldrar tränar regelbundet. En förklaring kan också vara att Julia är 

äldst (8år) och Filip yngst (6år). Eventuellt är det ett uttryck för att det fortfarande är svårt att 

hitta en behandlingsform för de mindre barnen.  I en studie av Semple, Reid och Miller (2005) 

där barn i åldern 7-8 år med ångestbesvär behandlades med mindfulness drog man slutsatsen 

att var användbart och möjligt till hjälp. Det finns vad författaren vet ej studier av hur man 

använder sig av mindfulnessinterventioner med 6-åringar. 

Synpunkter på behandlingen 

Föräldrarna var positiva till att träffa andra barn och föräldrar i liknande situation. De 

upplevde att det var normaliserande, framförallt för barnen. Bieling, McCabe och Antony 

(2006) betonar vikten av att gruppdeltagarna känner tillhörighet. Då kan en känsla av 

gemenskap uppstå vilket gör att deltagarna hjälper varandra. Föräldrarna fann stöd i varandra 

och önskade att det fanns mer utrymme för dem att prata med varandra. De uppskattade också 

att de blev förberedda på kommande lektioner samt att de uppmuntrades till att vara positiva 

till barnens framsteg. Att tydliggöra föräldrarnas roll som ”co-terapeuter” kan ha gjort att 
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föräldrarna har tagit ansvar för behandlingen på ett speciellt sätt. Till exempel kom Julias 

fader till en gruppträff, då Julia inte kom, med syfte att kunna lära Julia det som hon hade 

missat.      

 Bland mindfulnessövningarna användes ”Tusse gungar” (andningsankaret) mest 

bland barnen. Det är en kort övning som kan vara användbar i direkt anslutning till en 

exponeringsövning. För Julia och Maja blev också begreppet Tusse i sig viktigt och lugnande. 

Tussestenen kunde de ha med sig i fickan som påminnelse att fokusera på andningen. 

Övningen ”Tusses kroppsresa” (kroppsskanning) upplevdes lång.  

 Det framkom önskemål om att arrangera gemensamma exponeringsövningar för 

barnen, exempelvis att de kunde berätta något inför gruppen. I och med att 

exponeringsmomentet introducerades vid sjätte tillfället blev det bara under två 

hemuppgiftsomgångar som de hade möjlighet att arbeta med exponering. Filips föräldrar hade 

svårt att motivera honom för strukturerade hemuppgifter.  Kunde behandlarna ha hjälp till 

mer? De gjorde dock exponeringsövningar spontant. Föräldrarna förstod principen med 

exponering. Kanske gjorde Filip det också men hade svårt utföra en planerad övning då det 

var för ångestväckande. Samtliga föräldrar önskade fler träffar, vissa även längre tid på 

träffarna samt önskade träffar även nästkommande termin. 

Behandlingsmetoden och eventuella förändringar 

I denna behandling användes mindfulness för ångestreducering samt att underlätta 

exponering. I andra gruppbehandlingar för barn med ångest använd kognitiv omstrukturering 

med detta syfte (Rapee et. Al, 2000).     

 Föräldrarna har överlag varit positiva till behandlingen. Framförallt har de 

uttryckt att det har varit givande att träffa andra föräldrar och barn. Behandlingen bestod av 

åtta gruppträffar, vilket var taget från MBSR som är ett åtta-veckors program, och 

sessionernas längd var 60 minuter. Föräldrarna upplevde att det var för få träffar samt att de 

önskade mer enskild tid med enbart föräldrarna. Gruppbehandlingen Cool Kids består av tio 

gruppträffar med sessioner på två timmar. Tusse-klubben skulle kunna förlängas, dels antal 

gånger dels tiden vid vissa träffar. Ett program med 10 träffar kan utprövas. Den sista träffen 

skulle förslagsvis vara enbart för föräldrarna. Träffarna 6-9 skulle kunna förlängas med 30 

minuter. Det är under dessa träffar som exponeringsträningen börjar och det behövs lite mer 

tid för att kunna göra praktiska övningar. Man kan också tänka sig att dela gruppen under lite 

längre tid under dessa träffar så att föräldrarna får egen tid.  

 Filips föräldrars förslag om att även använda sig av massage kommer att beaktas 
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och undersökas. Är det möjligt att lägga in något moment med massage kanske speciellt för 

dem som har svårigheter med mindfulnessövningarna? När det gäller mindfulnessövningarna 

behöver Tusses kroppsresa (kroppsskanning) arbetas om och göras kortare. Ett sätt att 

beskriva känslor eller sinnesförnimmelser i kroppen var att rita på en ”pappersfigur” i form av 

en kropp. Det uppskattades speciellt av Filip och man kan tänka sig att använda det som 

hemuppgift. En arbetsbok för föräldrar och barn behöver arbetas fram där målsättning, träning 

och framsteg kan dokumenteras samt psykoedukation. De gemensamma exponerings-

övningarna behöver planeras och förberedas på ett tydligare sätt. Det är svårt för föräldrarna 

att komma på en övning i stunden. 

Begränsningar i studien 

Begränsningen med en fallstudie är att man inte kan göra statistiska generaliseringar, vilket är 

ett hot mot den externa validiteten. Andra begränsningar i studien samt hot mot den interna 

validiteten är andra händelser som kan påverka resultatet, både negativt och positivt. Filip 

började på ny skola i mitten av behandlingen, vilket föräldrarna och Filip själv beskrev som 

något positivt. Det kan ha påverkat det positiva resultatet. Eftermätningen med Maja utfördes 

sju veckor efter avslutad behandling och det är oklart om andra faktorer kan ha påverkat det 

negativa resultatet. Författaren och tillika gruppledarens förväntningar kan ha påverkat 

deltagarna. Ytterligare en begränsning är att författaren utförde både behandling och 

insamling av data till studien. Föräldrarna kanske då får en tendens att inte vilja kritisera 

behandlingen utan svara mer positivt. 

Det finns flera umbäranden i själva datainsamlingen. Bara det faktum att barnen 

har två föräldrar ställer frågan hur detta ska hanteras vid skattningar. I denna studie var detta 

ej genomtänkt och det blev i vissa fall inte på samma sätt vid för- och eftermätningen. Det 

skulle kunna lösas genom att båda föräldrarna gör en varsin skattning och ett medelvärde 

beräknas eller att föräldrarna informeras tydligare om att skattningen ska göras tillsammans.  

En annan svaghet i studien är att informationen mestadels kommer från 

föräldrarna. Skolpersonalen skattade visserligen på SDQ i två av fallen. SDQ kritiseras för att 

vara mindre bra för att fånga upp emotionella störningar (socialstyrelsen) samt att 

problematiken inte var lika uppenbar för lärarna. Det överlades om barnen själva skulle göra 

någon form av självskattning. Bernstein och Garfinkel (1992) har studerat psykometriska 

egenskaper av ett självskattningsinstrument kallat The Visual Analouge Scale for Anxiety – 

Revised (VAA-R). Instrumentet är utprovat på ett urval med barn mellan 8.6 år – 17.6 år med 

skolvägran.  Det är dock tvivelaktigt om mindre barn (6-7 år) kan skatta intensitet av 
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emotionella och beteendemässiga problem (Kazdin & Weisz, 1998). Författaren valde därför 

att utesluta detta.      

 Val av instrumenten BCFPI och SDQ till studien gjordes utifrån användbarheten 

på kliniken där behandlingen utfördes. BCFPI används som intagningsintervju i samtliga 

ärenden och SDQ används vid utvärderingar av andra gruppbehandlingar. BCFPI, SDQ och 

SCAS-P har vissa överlappande delskalor. Exempelvis har både BCFPI och SCAS-P en 

delskala för separationsångest. I fallet Filip visar resultatet på en reliabel förbättring på just 

den delskalan i BCFPI men ej i SCAS-P.    

 I veckobladet registrerade föräldrarna vilka hemuppgifter de hade gjort. Tid 

registrerades inte, vilket är en svaghet då det finns ett samband mellan hur mycket tid man 

lägger på formella mindfulnessövningar och vilken effekt som uppnås (Carmody & Baer, 

2008). 

Framtida forskning 

Enligt Paul Stallard (2009) behövs fler studier överhuvudtaget när det gäller behandling för 

barn med ångestsymtom i åldersgruppen 6-8 år . Det skulle även behövas fler studier kring 

själva begreppet mindfulness och vilka psykologiska processer och mekanismer som är 

verksamma då forskarna ej har enats kring detta. Utöver det vore det önskvärt med fler studier 

som kan ge svar på hur och om mindfulnessövningar kan anpassas till mindre barn. 

 Därefter skulle det vara intressant att utföra en randomiserad studie där 

behandlingseffekt jämförs mellan behandling med enbart mindfulness som intervention, 

mindfulness i kombination med andra kbt-interventioner samt kontrollgrupp. Det skulle också 

vara önskvärt att följa upp efter sex månader och ett år. Som alternativ jämförelsegrupp skulle 

det vara intressant med en behandling för enbart föräldrar.   

 Som fortsättning på denna pilotstudie kommer en modifierad behandling utföras 

på BUP i Malmö under hösten-10 och utvärderas före, efter samt efter tre och sex månader. 

Därefter kommer beslut fattas om behandlingsformen återigen ska revideras eller ersättas av 

annan gruppbehandling. Man kan då tänka sig att utvärdera behandlingseffekt och upplevelse 

av behandling med andra instrument. 

Slutsatser 

Det är möjligt att andra barn i ålder 6-8 år med oro och ångest kan ha nytta av denna 

behandlingsform. Resultaten från två av fallen i studien ger indikationer om förbättringar av 

psykisk hälsa i form av minskad ångest och nedstämdhet samt minskad påverkan på familjen 

minskar. Resultatet från det tredje fallet visar på försämrad psykisk hälsa inom området 
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separationsångest och nedstämdhet. Det går inte att dra några slutsatser om det är 

behandlingen som har resulterat i förändringarna. Det behövs ytterligare forskning för att 

modifiera programmet till åldersgruppen, särskilt mindfulnessinterventionen, samt att 

utvärdera effekter av programmet. 
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Bilaga 1 

Behandlingsmanual – TUSSE klubben 

Lektion 1 – 90 min 

Enbart föräldrar 

 PRESENTATION 
 Behandlarna presenterar sig  
 Föräldrarna presenterar sig och berättar lite om varför de är här. 

 

 SEKRETESS 
 Allt som händer och sägs i gruppen är belagt med sekretess. Man får berätta om 

behandlingsgruppen i generella drag och berätta om sig själv och sina egna framsteg. 
Men inte vilka mer som är med i gruppen eller vad andra säger och gör. 
 

 ÅNGEST – VAD ÄR DET? 
o Psykoedukation kring ångest 

 

 INTRODUKTION AV PROGRAMMET 
o Behandlingsprogrammet bygger på två principer- Uppmärksamhetsträning 

(mindfulness) och exponering 
o Föräldrarna utbildas och får handledning i hur de ska träna med sina barn 
o Tider 
o Upplägg 

 

 INTRODUKTION AV UPPMÄRKSAMHETSTRÄNING (Mindfulness) 
o Mindfulness, eller medveten närvaro som det oftast kallas på svenska, är ett begrepp 

som blivit allt vanligare i psykologiska behandlingar samt hälsosamma livsstilar de 
senaste tio åren. Medveten närvaro begreppet har sitt ursprung i zenbuddistiska 
meditationstekniker men tagits med i västerlänska behandlingar och används både 
inom sjukvår och friskvård – till en början för att minska stress. Numera finns det 
bl.a. med i behandling av stress, smärta, depression, ångest. 

 

o Vad är mindfulness? – Om man tänker på den svenska översättningen av 
mindfulness, medveten närvaro, så säger det oss något om att det handlar om att 
vara närvarande i nuet. Vi människor, speciellt vuxna, har tendens att befinna oss 
tankemässigt (och därmed också känslomässigt) i det förflutna eller i framtiden. Barn 
är vanligtvis mer i nuet, förutom när de är oroliga. Oro är framåtriktad – i framtiden. 
Barnens orostankar kan vara medvetna och handla om morgondagens skola. Eller 
omedvetna och då ha en allmän oro i kroppen som även kan yttra sig som irritation 
eller ledsnad. 

 

o Att vara medvetet närvarande innebär dock att tillåta dessa orostankar att finnas, 
låta dem komma och gå, men inte ge dem fäste genom att fokusera på dem.  
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o För att lära sig detta krävs träning. Uppmärksamhetsträning är genomgående i det 
här behandlingsprogrammet och vi kommer lära ut olika sätt att träna 
uppmärksamheten på. Jag tänkte vi skulle göra en övning som kallas för 
kroppsskanning tillsammans med er för att illustrera.  

o Övning – Kroppsskanning 
 Efter övning: fråga hur föräldrarna upplevde det. Försök därefter att koppla 

deras upplevelser till principerna för Uppmärksamhetsträning/mindfulness 
o Principerna för mindfulness 

 Vad är det som är verksamt med Uppmärksamhetsträning/mindfulness? 

 Exponering för upplevelsen– genom att observera sina upplevelser, 
känslor och tankar utan att försöka förändra eller bli av med dem 
kan ses som en exponering som kan leda till en utsläckning av inlärda  
responser och en reduktion av undvikandebeteende.  

 

  Avslappning. Även om avslappning inte är ett direkt mål för 
Uppmärksamhetsträning så ger det en ökad avslappning. 

 

 Acceptans. Att acceptera även plågsamma upplevelser, tankar och 
känslor utan att försöka förändra eller undvika dem ingår i 
Uppmärksamhetsträning. Detta kan minska individens försök att 
undvika sådana upplevelser. 

 

 KOMMANDE LEKTIONER 
o Hur kommer det att gå till rent praktiskt när ni kommer till gruppen: 

 

 Skriv namnskylt 

 Lämna in veckoblad  

 Barnen sätter sig vid markerad plats och föräldrarna snett bakom 

 Gå igen lektion 2-4 
 

 FRÅGOR OCH DISKUSSION 
 

 HEMUPPGIFT 
 Kroppskanning  

 

 MATERIAL 

 Yogamattor 

 Blädderblock + pennor 

 Namnskyltar + penna 

 Cd-skivor 
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Lektion 2 – 60 min 

 PRESENTATION – 5 min 
o Namnlek – kasta boll (Man säger namnet på den man kastar bollen till). Börja kasta 

till de vuxna så att barnen ser hur det går till. När alla har haft bollen kan man göra 
det ett par gånger till och då exempelvis ta tiden och försöka slå den vid det sista 
varvet. 

 LEK – 5 min 
o Ja-lek (Även i denna övning säger man namnet på den man kastar bollen till. Den 

personen ska då föreslå något som hela gruppen ska göra, exempelvis ”ska vi cykla” 
”ska vi äta”. Gruppen ska då förtjust säga ja och låtsas att man gör detta. Därefter 
kastas bollen till en ny person). Det är viktigt att deltagarna att röra sig i rummet. 

 INTRODUKTION AV KURSEN – 10 min 
o Syfte med kursen - Här kan ni lära er att känna sig mindre rädda eller ledsna när ni 

ska göra saker som är jobbiga. Vi kommer träna på vissa saker som ni får fortsätta att 
träna på hemma.  

o Gruppregler - Det finns en regel när man går här och det är att man inte får berätta 
någonting om någon i gruppen för någon annan. Man får alltså inte säga att hon eller 
han går i gruppen. Finns det andra regler som är viktiga när man är i en grupp? Be 
barnen om förslag.  

 RÄDSLA – 10 min 
o De flesta människor är rädda någon gång för någonting. Gruppledarna ger exempel 

på vad de kan vara rädda för. Gruppdeltagarna ombedes ge exempel på vad de är rädda för. 
Barnen beskriver var rädslan sitter i kroppen genom att rita på en människofigur som är 
uppritad på blädderblockspapper . 
 

 YOGA – 10 min 
 Yogaövningar  
 Efter övning (Barnen beskriver hur det känns i kroppen genom att rita) 

 

 SAMMANFATTNING 
o Sammanfatta dagens lektion 

 

 HEMUPPGIFT 
o Yogaövningar 

 

 AVSLUTNING 
o Lyssna färdigt på ljudet (Sitt i ring och klinga i meditationsklockorna en gång) 

 

 MATERIAL 
o Namnskyltar + pennor 
o Boll 
o Människofigur på blädderblockspapper + färgpennor 
o Yogamattor 
o Meditationsklockor 
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Lektion 3 – 60 min 

 REPETITION – 10 min 
o Vad gjorde vi förra gången. Låt barnen hjälpa till. 
o Yoga-övningar 

 

 HEMUPPGIFT  - 5 min 
o Motiverande samtal kring den gångna veckans hemuppgift. Hur har det gått med 

träningen hemma? Ge beröm! Har det varit problem? Finns det förslag från de andra 
i gruppen hur man kan lösa det i så fall? 

 

 LEK – 5 min 
o Barn och föräldrar rör sig sakta i rummet till musik. På golvet ligger yogamattorna. 

När musiken tystnar ska alla snabbt ställa sig i ett ”bo”, d.v.s. på en yogamatta. När 
musiken börjar lämnar de boet och börjar strosa igen. Yogamattorna tas bort efter 
hand. När musiken tystnar ska de snabbt in i boet igen. Avsluta när samtliga trängs 
på en och samma matta. 

 

 UPPMÄRKSAMT SEENDE – 10 min 
o En förälder väljs ut och de övriga ska titta noggrant på henne/honom. En av 

gruppledarna tar ut föräldern och ändrar på något, exempelvis frisyr eller kläder.  
Alla får titta uppmärksamt och gissa vad som har förändrats. Alla barn få göra 
förändringsövningen. 

 

 TUSSES KROPPSRESA – 5 min 
o Introducera TUSSE. Barn och föräldrar lägger sig på mattorna 
o Tänk på något mjukt, kanske en bomullstuss. Jag kommer kalla den för Tusse. Tusse 

ska nu göra en resa på din kropp. Gör kroppsskanning utifrån att Tusse landar på en 
kroppsdel och undrar hur det känns där. 

 

 SAMMANFATTNING 
o Sammanfatta dagens lektion 

 

 HEMUPPGIFT 
o Tusses kroppsresa 

 

 AVSLUTNING 
o Lyssna färdigt på ljudet (Sitt i ring och klinga i meditationsklockorna en gång) 

 

 MATERIAL 
o Namnskyltar + pennor 
o Yogamattor 
o cd-spelare och cd-skiva (livlig musik till lek) 
o Hårspänne, detaljer till förändring i övningen Uppmärksamt seende 
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Lektion 4 – 60 min 

 REPETITION – 10 min 
o Vad gjorde vi förra gången Låt barnen hjälpa till. 
o Tusses kroppsresa 

 

 HEMUPPGIFT  - 5 min 
o Motiverande samtal kring den gångna veckans hemuppgift. Hur har det gått med 

träningen hemma? Ge beröm! Har det varit problem? Finns det förslag från de andra 
i gruppen hur man kan lösa det i så fall? 

 

 LEK  - 5 min 
o Sätt ut olika figurer i de olika hörnen av rummet, exempelvis olika mjukisdjur: katt,  

hund, troll, elefant. En av gruppledarna ber sedan gruppen lyssna och följa 
instruktionerna som kan se ut på följande sätt: ” Gå sakta till katt, lyft höger arm, 
stanna, säg hej till dem som står bredvid dig, hoppa groda till troll, säg kvack kvack, 
stanna, ta ett djupt andetag, lägg märke till hur det känns i kroppen, gå runt i 
rummet, gå baklänges till hund, stanna, sjung bä bä vita lamm, kryp till elefant, 
stanna, ställ er upp, klappa händerna”. Syftet med övningen är att få deltagarna att 
slappna av, skratta och lyssna uppmärksamt efter nya instruktioner. 

 

 DELA GRUPPEN – 15 min 
o En gruppledare med barnen och en med föräldrarna 

 

 

BARNGRUPPEN 

 

 UPPMÄRKSAMT LYSSNANDE  
o Ljud i lokalen. Låt barnen sätta sig ner på golvet och blunda. Gruppledaren gör olika 

ljud från olika ställen i rummet. Barnen får peka var de tycker ljudet kommer ifrån. 
Eventuellt kan barnen få pröva att göra ljud, en i taget. 

o 5 olika musikstycken – Barnen sitter i en ring på golvet. Börja med att spela en typ av 
musik. Be barnen att beskriva vilken känsla de upplever när de lyssnar. Använd 
förslagsvis Känslostenar eller Nallekort. 

 

FÖRÄLDRAGRUPPEN 

 

 ANDNINGSANKARE  

  Förbered föräldrarna på Tusse-gungar-övningen 
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GRUPPEN SAMLAD 

 

 TUSSE GUNGAR – 5 min 
o Tusse vill sitta och gunga (Andningsankaret) 

 

 SAMMANFATTNING 
o Sammanfatta dagens lektion 

 

 HEMUPPGIFT 
o Tusse gungar 

 AVSLUTNING 
o Lyssna färdigt på ljudet (Sitt i ring och klinga i meditationsklockorna en gång) 

 

 

 MATERIAL 
o Namnskyltar + pennor 
o Yogamattor 
o Bjällra etc att göra ljud med 
o Cd-skivor; 5 olika typer av musik 
o Cd-spelare 
o Känslostenar/Nallekort 
o Meditationsklockor 
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Lektion 5 – 90 min 

ENBART FÖRÄLDRAR 

 ANDNINGSANKARE (V.g. se bilaga med mindfulnessövningar) 

 REFLEKTION (Skriv upp frågor på blädderblock och reflektera i storgrupp) 
o Vad har ni uppnått hittills? (Be föräldrarna titta på sina mål som de satte upp vid 

första tillfället) 
o Om ni har sett framsteg – vad tror ni det beror på? 
o Har andra personer kring barnet sett några framsteg? 
o Har ditt eget förhållningssätt förändrats? 
o Om ni inte har sett framsteg – vad tror ni det beror på och vad skulle ni behöva? 
o Hur har det gått att träna hemma? Hinder – lösningar? 
o Har ni haft nytta av någon av övningarna? I så fall vilken och på vilket sätt? 

 

 INTRODUKTION AV BEGREPPET EXPONERING 
o Ordet exponering betyder att man utsätts för något. Vid ångeststörningar har det 

visat sig att utsätta sig för ångest till en hanterbar grad gör att ångesten minskar. 
Ångestbehandling med hjälp av exponering handlar alltså om att man exponeras för 
det som man är rädd för och som är ångestväckande.  

 

o För att exponeringen ska vara verksam behöver träningen oftast ske gradvis. Vi kan 
illustrera med ett exempel där ett barn är rädd för att gå ensam på toaletten. Det 
övergripande målet kan vara att klara av att gå på toaletten själv med stängd dörr 
och föräldern ska kunna vara i andra sidan av hemmet. Det första steget kan då vara 
att barnet går på toaletten med öppen dörr och föräldern står utanför. Det andra 
steget kan vara att barnet går på toaletten med dörren på glänt och föräldern står 
utanför. Vid det tredje steget kan dörren vara stängd och föräldern står utanför. 
Därefter kan föräldern successivt flytta sig bort från dörren. 

 

o Det är viktigt att tänka på de långsiktiga konsekvenserna av undvikanden av det man 
är rädd för. Barn, och ibland även vuxna, kan ha ett mer kortsiktigt tänkande och vill 
gärna undvika det som är obehagligt i stunden, vilket i och för sig är en naturlig 
reaktion. Vare sig barnet eller föräldern vill att barnet ska känna obehag. I vissa fall är 
dock rädslan överdriven och undvikandet kan leda det till en ond cirkel av ökad 
rädsla och mer besvär i det vardagliga livet. Så att utsätta sig för obehag i stunden – 
att möta sina rädslor - är alltså bättre på lång sikt. 

 

o Belöningar kan vara ett sätt att öka barnens motivation till att utsätta sig för det som 
är obehagligt. Speciellt till en början. Belöningar kommer man fram till gemensamt 
och bör vara något som barnet tycker om och kan se fram emot exempelvis baka 
något tillsammans eller spela ett spel. 

 

o Barn behöver olika lång tid på sig i sin träning. De behöver uppmuntran trots 
motgångar. När barn väl har lärt sig principen att rädslan blir mindre när man står ut 
med den händer det att de sista stegen i träningen går fort.  

 



56 
 

 HUR ARBETAR MAN PRAKTISKT MED BARNEN 
o Visa ”Tusse åker skateboard” och principerna för att arbeta med små delmål och 

belöningar som kopplas därtill. Poängtera att de bör börja med ett lätt problem då 
det till en början är viktigt att barnen lyckas samt att både barn och föräldrar lär sig 
det nya sättet att träna på. 

o Visa hur man skulle kunna göra i det tidigare beskrivna exemplet där barnet var rädd 
för att gå på toaletten själv. Det kan vara skrämmande för barn att ta in för stora mål 
på en gång och därmed minskar motivationen. Det första målet kan då vara att 
barnet går på toaletten med öppen dörr och föräldern står utanför. Det kan behövas 
tränas flera gånger tills barnet har vant sig någorlunda. Då är det dags för belöning 
och det kan exempelvis vara att föräldern läser en extra saga. Det andra målet kan 
vara att barnet går på toaletten med dörren på glänt och föräldern står utanför. 
Belöning kan vara att familjen spelar ett spel tillsammans som barnet väljer. Vid det 
tredje steget kan dörren vara stängd och föräldern står utanför. Exempel på belöning 
kan vara att få bestämma fredagsmys. Därefter kan man göra en ny skateboardtur 
för hur föräldern successivt flyttar sig bort från dörren.  

o Ge föräldrarna exempel på belöningar som barn har tagit upp i tidigare grupper och 
att det med fördel kan vara aktiviteter som de gör tillsammans. Frukost på sängen, 
stor familjekram, baka kaka tillsammans, välja middag, extra datortid, sova över hos 
mormor, 

o Hör med varje föräldrapar vad de kan tänka sig att deras barn kan börja träna på. Ta 
hjälp av gruppen som kan tipsa varandra. 

 

 

 KOMMANDE LEKTIONER 
o Informera och förbered för lektion 6-8 
o Diskutera exempel på exponeringsövningar som man kan göra tillsamman i gruppen 
o Uppföljningsträffar 

 

 HEMUPPGIFT 
o Fundera på vilken rädsla som ditt barn ska börja träna på vid nästa tillfälle 
o Ge föräldrarna materialet till ”Tusse åker skateboard”. Be dem tillsammans med sitt 

barn ta fram ett foto och fästa på Tusse samt förklara exponeringsprincipen. Barnen 
kan få ”pynta” tavlorna genom att rita och klistra på märken. 

o Valfri mindfulnessövning 
 

 MATERIAL 
o Blädderblock 
o Fika 
o Ångestkurva  
o Exponeringstrappa – Tusse åker skateboard 
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Lektion 6 – 60 min 

 REPETITION – 5 min 
o Vad gjorde vi förra gången Låt barnen hjälpa till. 
o Tusse gungar 

 

 HEMUPPGIFT  - 5 min 
o Motiverande samtal kring den gångna veckans hemuppgift. Hur har det gått med 

träningen hemma? Ge beröm! Har det varit problem? Finns det förslag från de andra 
i gruppen hur man kan lösa det i så fall? 

 

 LEK  - 5 min 
o Trollkarlen. En av gruppledarna leker trollkarl och förvandlar gruppdeltagarna 

exempelvis till höns – säger därefter att det är yra höns (för att få dem i rörelse) – de 
letar efter sina ägg. ”Nu förvandlar jag er till möss…..små små möss……hur små är 
mössen….nu är det snart vinter och mössen fryser……de samlar nötter…..Nu 
förvandlar jag er till elefanter…..som dricker vatten….nu hälsar elefanterna på 
varandra…Nu förvandlar jag er till lejon….lejon som ryter och skrämmer bort alla 
andra djur……lejonen kammar manen och tycker de är väldigt vackra…..Nu förvandlar 
jag er till löv som singlar i luften….och faller på marken..”       Trollkarlen flyger hem 
till den Förtrollade skogen. 

 

 DELA GRUPPEN – 20 min 
o En gruppledare med barnen och en med föräldrarna 

 

BARNGRUPPEN 

 

 TRÄNA DET MAN ÄR RÄDD FÖR – 20 min 
o Börja med Tusse gungar 
o Läs sagan ”Örjan – den höjdrädde örnen” och diskutera. Hur kände sig Örjan (i 

början)? Hur kände han sig när han väl kunde flyga? Hur klarade Örjan till slut av att 
flyga. Förklara att man behöver träna det man är rädd för lite åt gången. 

o Exempel 1 – Gruppledaren visar på ett exempel angående någon de känner eller sig 
själva genom att skriva och rita på Tusses skateboardtur.  

o Exempel 2– Jag känner en flicka som heter Sandra. Hon skulle jättegärna vilja gunga 
så där högt som hennes kompisar gör. Men hon är så rädd att hon inte ens vågar gå 
nära en gunga.  Hur skulle Sandra kunna träna? Gör träningsstege tillsammans med 
barnen. Exempelvis 1- stå vid gungan med belöning förälder ska klappa in händerna 
och säga bravo. 2 – sitta på gungan, belöning att spela memory med mamma 3. 
Gunga lite grann, belöning baka en kaka med någon man tycker om. 
Fråga sedan barnen om de tror att Sandra känner sig när hon har klarat av de första 

stegen.   

o Barnen tar fram och visar sina pyntade Skateboardtavlor. 
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FÖRÄLDRAGRUPPEN 

 

 Gå igenom med alla föräldrar hur det har gått att förbereda den första skateboardtur. Om tid 
finns – diskutera andra saker de kan tänka sig att barnen skulle kunna träna. Finns det något 
barnen skulle kunna träna på vid nästa träff? 
 

GRUPPEN SAMLAD – 15 min 

 

 SKATEBOARD  
o Första gången vi träffades så berättade vi alla här vad vi är rädda för. Vi tänkte nu att 

ni, varje barn tillsammans med sina föräldrar, ska göra en egen skateboardtur.  
o Barn och föräldrar börjar arbete på en träningshierarki. Förberedelse på vad de ska 

träna på under den kommande veckan och vilka belöningar de ska få. Behandlarna 
går runt och hjälper till. 

o Gruppen samlas. Varje familj berättar vad barnet ska träna på tills vi ses nästa gång. 
Ge förslag på att man kan använda sig av ”Tusse gungar” när man ska göra något 
som man är rädd för (även föräldrarna). 

 

 SAMMANFATTNING 
o Sammanfatta dagens lektion – Ta gärna hjälp av barnen 

 

 HEMUPPGIFT 
o Tusses skateboard  
o Valfri uppmärksamhetsövning 

 

 AVSLUTNING 
o Lyssna färdigt på ljudet (Sitt i ring och klinga i meditationsklockorna en gång) 
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Lektion 7 – 60 min 

 REPETITION – 5 min 
o Tusse gungar 
o Vad gjorde vi förra gången. Låt barnen hjälpa till. 

 

 HEMUPPGIFT  - 5 min 
o Motiverande samtal kring den gångna veckans hemuppgift. Hur har det gått med 

träningen hemma? Ge beröm! Har det varit problem? Finns det förslag från de andra 
i gruppen hur man kan lösa det i så fall? Var det någon som använde sig av ”Tusse 
gungar” när de skulle träna? 
 

 LEK  - 5 min 
o Alla står i en ring. Be dem sedan sträcka fram sina händer och ta tag i någon annans 

händer (2 olika personer) så att det blir en enda trasslig härva. De får inte släppa 
händerna – håll fast i den handen du har fått tag på. Deltagarna ska sedan försöka att 
trassla ut härvan. Blir det en enda stor ring eller blir det flera? 

 

 DELA GRUPPEN – 20 min 
o En gruppledare med barnen och en med föräldrarna 

 

BARNGRUPPEN 

 

 SENGÅNGAREN 20 min 
 

o Börja med Tusse gungar 
 

o Läs om Sengångaren ur boken ”Märkliga djur” av Bent Jörgensen. 
 

o Förklara sedan att ni ska röra er som sengångaren – väldigt, väldigt långsamt. 
Gruppledaren visar och barnen gör efter. Känn och lukta på saker väldigt långsamt. 
Variera med att låta barnen röra sig snabbt som stressade råttor. Gör ”Följa John” 
och låt även barnen leda. 

 

o Exempel på situationer där man kan använda sig av Sengångaren. Det här är en 
övning man kan göra när man ska träna på något som man är rädd för. Man kan göra 
som sengångaren – röra sig och göra saker väldigt långsamt. Fråga barnen om de vet 
någon gång man kan vara rädd då man skulle kunna göra Sengångaren. Gör ett 
rollspel . (Exempel: Låtsas det som barnen är rädda för ) 

 

 



60 
 

FÖRÄLDRAGRUPPEN 

 Förklara vad barnen kommer träna på – Sengångaren. Gå igenom med föräldrarna vad de har 
förberett att träna på. Förbered hur den andra delen av lektionen med eventuell gemensam 
exponeringsövning ska läggas upp. 
 

GRUPPEN SAMLAD - 25 min 

 

 SENGÅNGAREN 
o Barnen berättar för föräldrarna vad de har gjort 

 EXPONERINGSTRÄNING  
o arbetar familjevis med sina exponeringshierarkier. Behandlarna går runt och hjälper 

till. Viss träning kan utföras i eller strax utanför lokalen. 
 

o Alternativt kan en gemensam exponeringsövning utföras beroende på vad 
föräldrarna har kommit fram till innan. 

 

o Kom ihåg att integrera Tusse gungar, sengångaren och känslobeskrivning 
 

 SAMMANFATTNING 
o Sammanfatta dagens lektion – Ta gärna hjälp av barnen 

 

 HEMUPPGIFT 
o Skateboard – vad ska barnen träna på 

 

 AVSLUTNING 
o Lyssna färdigt på ljudet (Sitt i ring och klinga i meditationsklockorna en gång) 

 

 MATERIAL 
o Bok om Sengångaren 
o Material till Tusses skateboardtur 
o Cd-spelare 
o Cd-skiva - Musik till lek 
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Lektion 8 – 60 min 

 REPETITION – 5 min 
o Vad gjorde vi förra gången? 
o Sengångaren 
o Det här är en övning man kan göra när man ska träna på något som man är rädd för. 

Man kan göra som sengångaren – röra sig väldigt långsamt. 
 

 HEMUPPGIFT  - 5 min 
o Motiverande samtal kring den gångna veckans hemuppgift. Hur har det gått med 

träningen hemma? Ge beröm! Har det varit problem? Finns det förslag från de andra 
i gruppen hur man kan lösa det i så fall? Var det någon som använde sig av 
”Sengångaren” när de skulle träna?  

 

 LEK  - 5 min 
o En av gruppledarna står vänd mot väggen. Den andra gruppledaren sätter på musik. 

Barnen och föräldrarna ska då röra sig till musiken. När musiken stängs av ska barnen 
och föräldrarna stå alldeles stilla. Gruppledaren som står vänd mot väggen vänder sig 
om och tittar. Är det någon som rör på sig pekar gruppledaren på denne och den får 
då vara den som står vänd mot väggen. Musiken sätts på igen. Osv. 
 

 DELA GRUPPEN – 20 min 
o En gruppledare med barnen och en med föräldrarna 

 

BARNGRUPPEN  

 RUSSINÖVNING  
o Nu ska vi äta som Sengångaren. 

 TUSSE-STEN  
o Låt barnen blunda och sträcka ut handen. Lägg stenen i handen. Låt dem känna på 

stenen och beskriva hur den känns. Förklara att det är en TUSSE-sten och att 
den kan användas på många olika sätt. Det finns inget sätt som är rätt eller 
fel. Nu ska jag visa på ett sätt som man kan använda den.  

o Gör Tusse gungar, liggandes med TUSSE-stenen på magen, på naveln. Andas in och 
stenen åker upp…och andas ut så åker den ner. Upprepa 5-10 gånger. 

 

o Prata med barnen om de kan komma på andra sätt som kan använda stenen. Använd 
gärna de exempel som barnen redan känner igen sedan tidigare. För att göra det lite 
roligare för barnen och att få alla aktiva kan man exempelvis sitta i en cirkel och låta 
en efter en viska ett förslag, som viskleken.  

o Be barnen beskriva en situation som de är rädda för. Var känns det i kroppen. Rita på 
papper. 
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FÖRÄLDRAGRUPPEN   

 Förklara vad barnen kommer träna på. Gå igenom med föräldrarna vad de har förberett att 
träna på. 
  

GRUPPEN SAMLAD – 25 min 

 TUSSE-stenen 
o Låt barnen berätta om och visa TUSSE-stenen och när man kan använda den. 

 

 EXPONERINGSTRÄNING  
o arbetar familjevis med sina exponeringshierarkier. Behandlarna går runt och hjälper 

till. Viss träning kan utföras i eller strax utanför lokalen. 
 

o Alternativt kan en gemensam exponeringsövning utföras beroende på vad 
föräldrarna har kommit fram till innan. 

 

o Kom ihåg att integrera Tusse gungar eller Sengångaren samt känslobeskrivning 
 

 SAMMANFATTNING 
o Sammanfatta dagens lektion – Ta gärna hjälp av barnen 

 

 HEMUPPGIFT 
o Skateboard – vad ska barnen träna på 

 

 AVSLUTNING 
o Lyssna färdigt på ljudet (Sitt i ring och klinga i meditationsklockorna en gång) 

 

 MATERIAL 
 

o Namnskyltar + pennor 
o Russin 
o Material till Tusses skateboardtur 
o Tusse stenar 
o Blad till känslobeskrivning 
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Bilaga 2. 

 

Veckoblad    TUSSE-klubben  

  

Vecka________       Namn_____________________________________________ 

 

Vänligen sätt ett x för de övningar ni har gjort under veckan 

 

Datum        

Yoga        

Tusses 

kroppsresa 

       

Tusse gungar        

Sengångaren        

Kroppsskanning 

(föräldrar) 

       

Andningsankaret 

(föräldrar) 

       

Tusses 

skateboardtur 
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Forts. Veckoblad 

 

Vänligen skatta ditt barns mående den senaste veckan genom att sätta ett x på linjen.  

 

_______________________________________________ 

Inte alls orolig    Mycket orolig 

 

_______________________________________________ 

Inte alls ledsen   Mycket ledsen 

 

_______________________________________________ 

Inte alls arg    Mycket arg 

 

_______________________________________________ 

Inte alls glad    Mycket glad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. 
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Intervjufrågor till föräldrar TUSSE-klubben  -FÖRE 

1. Vilka förväntningar har ni på behandlingen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Vilka konkreta mål har ni med behandlingen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Har ni varit i behandling tidigare för ert barns ångestproblematik? 

Ja  Nej 

Om ja, vilken 

behandling____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Har du själv erfarenhet av uppmärksamhetsträning/mindfulness? 

Ja  Nej 

Om ja: 

-Tränar du regelbundet, i så fall hur 

ofta?__________________________________________ 

 - Har du användning av mindfulness i din vardag, i så fall på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Hur stor del av ert barns vardag påvekas av oro/ångest-problematik? 

Ingen alls Liten del ganska stor del väldigt stor del 

 

 

6. Hur stor del av relationen mellan dig/er och ditt/ert barn tar att hantera 

oro/ångestproblematik? 

Ingen alls Liten del ganska stor del väldigt stor del 

 

 

7. Hur stor del av relationen mellan dig/er och ditt/ert barn är en glädjefylld interaktion? 

Ingen alls Liten del ganska stor del väldigt stor del 
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Bilaga 4. 

Intervjufrågor till föräldrar TUSSE-klubben  -EFTER 

Frågor om effekter av behandlingen 

 Till vilken grad har målen för behandlingen uppfyllts? 

o Inte alls Liten  Ganska stor Väldigt stor 

o Kommentarer 

 

 Har ditt/ert barns psykiska hälsa förbättrats under kursens gång? 

o Vad tror du/ni det beror på? 

 

 Vad har varit mest givande med TUSSE-klubben? 

 

 Till vilken grad påverkas ert barns vardag av oro/ångestproblematik? 

o Ingen alls Liten  Ganska stor Väldigt stor 

 Till vilken grad påverkas relationen mellan er och ert barn negativt p.g.a. barnets 

oro/ångestproblematik? 

o Ingen alls Liten  Ganska stor Väldigt stor 

 Till vilken grad har ni och ert barn en glädjefylld interaktion? 

o Ingen alls Liten  Ganska stor Väldigt stor 

 

Frågor om engagemang i behandlingen 

 I vilken omfattning upplever du att ni har gjort hemuppgifterna? 

o Ingen alls Liten  Ganska stor Väldigt stor 

o Kommentarer 

 

 Hur ofta har ni pratat om TUSSE-klubben med ert barn och varandra? 

 

 Vad har det då handlat om? 

 Använder ni föräldrar er av någon av övningarna? 

 

Frågor om synpunkter på behandlingen 

 Vad har varit bra respektive mindre bra? 

 Är det något du/ni har saknat? 

 Är det någon förändring som du/ni tycker behöver göras inför kommande TUSSE-klubb? 

 Är det något mer som är viktigt att ta upp angående behandlingen? 

 

Fråga om andra faktorer som kan ha påverkat behandlingsutfallet 

 Har något hänt i livet under behandlingens gång som har påverkat ert barns mående? 



67 
 

Bilaga 5. 

Information till deltagare i TUSSE-klubben 

TUSSE (Träning av Uppmärksamhet Sinnen Samt Exponering) är en gruppbehandling med 

kognitiv- och beteendeterapeutisk grund för barn med ångestsymtom. Gruppbehandlingen 

omfattar 10 träffar, varav 7 träffar med både barn och föräldrar och 3 träffar enbart med 

föräldrar. Tanken är att utbilda föräldrarna i de grundläggande principerna 

Uppmärksamhetsträning (mindfulness) och Exponering och därefter visa på hur det kan 

användas i praktiken tillsammans med barnen. Deltagarna får hemuppgifter att träna på 

mellan träffarna vilket är en central del i behandlingen. Tanken är att föräldrarna ska lära sig 

att leda barnen och sig själva i att tillämpa principerna för att hantera situationer som väcker 

oro och ångest.  

Träffarna kommer att ske på följande tider: 

1 - Mån 21/9 kl.16.30 - 18.30 Endast föräldrar 

2 – Tors 1/10 kl.15.30 – 16.30 Barn och föräldrar 

3 – Tors 8/10 kl.15.30 – 16.30 Barn och föräldrar 

4 – Tors  15/10  kl.15.30 – 16.30 Barn och föräldrar 

5 – Mån 19/10 kl.16.30 – 18.30 Endast föräldrar 

6 – Tors 22/10 kl.15.30 – 16.30 Barn och föräldrar 

7 – Tors 5/11  kl.15.30 – 16.30 Barn och föräldrar 

8 – Tors  8/11   kl.15.30 – 16.30 Barn och föräldrar 

 

 

Plats: BUP Ingång 124, 1:a våningen 

Det är viktigt att ni kommer varje gång. Som hjälp att träna hemma kommer ni att få en cd-

skiva från kliniken.  

 

Hjärtligt välkomna! 

Eva-Lena Skoogh           Marie Grenner                                                                                            

Leg.psykolog      Leg psykolog                                                                                         

040-33 16 48   040-33 16 89 
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Bilaga 6. 

 

Information om studien 

TUSSE(Träning av Uppmärksamhet Sinnen Samt Exponering) är en gruppbehandling med 

kognitiv- och beteendeterapeutisk grund för barn med ångestsymtom. Tanken är att utbilda 

föräldrarna i de grundläggande principerna Uppmärksamhetsträning (mindfulness) och 

Exponering och därefter visa på hur det kan användas i praktiken tillsammans med barnen. 

Gruppbehandlingen TUSSE är skapad med inspiration från studier kring barn med 

ångestproblematik där man använts sig av uppmärksamhetsträning(mindfulness) och 

exponering med positivt resultat.  

Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö är intresserade att börja använda 

behandlingsformen TUSSE. Därför genomförs denna pilotstudie som examensuppsats inom 

ramen för psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet.  

Syftet med den här pilotstudien är att bidra till ökade kunskaper kring 

 I vilken utsträckning behandlingen kan minska barns ångestsymtom? 

 Vad föräldrar tycker om behandlingen? 

Att delta i studien innebär 

 Att tillsammans med ditt barn delta i gruppbehandlingen TUSSE  

 Att besvara frågeformulär innan och efter behandlingen 

 Att skolpersonal eventuellt kan besvarar frågeformulär innan och efter behandling 

 Att träffa behandlaren för intervju innan och efter behandling 

 Att föra dagbok under behandlingens gång angående träning och barnets mående 

 Att dina svar behandlas konfidentiellt 

Ditt deltagande är viktigt för studien – du kan inte ersättas av någon annan. Ditt deltagande är 

dock fullt frivilligt, och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande i studien om du 

skulle vilja det utan att det påverkar ert deltagande i behandlingen i TUSSE-gruppen. Det tar 

en stund att svara på alla frågor och föra dagbok men jag hoppas att du ska tycka det känns 

meningsfullt att göra det. 

 

Undertecknad har fått information om studien av gruppbehandling för barn och föräldrar 

TUSSE (Träning av Uppmärksamhet Sinnen Samt Exponering) till hösten 2009. Resultaten 

av studien kommer att presenteras som ett examensarbete inom ramen för 

psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet. 
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Jag samtycker till att jag och mitt barn deltar i denna studie 

 

Datum________________________ 

Barnets namn______________________________________________ 

Barnets personnummer_______________________________________ 

 

Förälders namn_____________________________________________ 

Namnförtydligande__________________________________________ 

 

Förälders namn_____________________________________________ 

Namnförtydligande______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


