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I samarbete med Terapikolonier AB väcktes intresset för att 
följa upp de barn som kom ut till kollo sommaren 2006. Syftet 
med uppsatsen är att genom för- och eftermätningar se om 
barnen utvecklats efter kollo när det gäller syn på vänskap, 
självförtroende och social förmåga. Cornell Interview of 
Children´s Perceptions of Friendships (CIPF) och ”Jag tycker jag 
är” användes som intervjuinstrument. Barnen visade sig få lägre 
poäng och skattningar i jämförelse med normgruppen. Vid 
uppföljningen fick de flesta barnen lika eller högre skattningar 
på de tre skalorna; Syn på vänskap, Självförtroende och 
Socialförmåga i CIPF. Störst förändring hade skett på skala 2, 
Självförtroende. ”Jag tycker jag är” tycks inte vara sensitivt nog 
för att fånga upp dessa barns svårigheter. Resultaten diskuteras i 
relation till tidigare forskning som har visat att barn som 
upplever kamratsvårigheter löper större risk för framtida 
psykiska och sociala problem. 

 
Nyckelord: Kamratsvårigheter, Terapikolonier, CIPF, ”Jag tycker jag är” 

 
Inledning 

 
I mitt arbete som miljöterapeut på Terapikolonier AB har jag upplevt hur viktig en 
sommar på kollo kan vara för ett barn och dess familj. Barnen som kommer ut till kollo 
skiljer sig åt när det gäller bakgrund, livssituation och svårigheter, men delar ofta 
bristfälliga eller dåliga erfarenheter av och förväntningar på grupper och kamrater. Dessa 
barns känslomässiga och sociala utveckling och förmåga att inleda och behålla relationer 
ligger ofta på en lägre nivå i förhållande till jämnåriga. Barn som utesluts ur 
gruppgemenskapen riskerar att komma ännu mer efter sina jämnåriga socialt och 
kognitivt, något som leder till lägre självkänsla, ökad aggressivitet och ännu allvarligare 
kamratsvårigheter. Det är ju tillsammans med jämnåriga man har möjlighet att definiera 
sig själv samt träna färdigheter som kommunikation, intimitet och konfliktlösning. 
Eftersom fungerande kamratrelationer också hänger tätt ihop med barnets allmänna 
välbefinnande och självkänsla framstår det som mycket viktigt att hitta interventioner 
som möjliggör för det avvisade barnet att öva sina sociala färdigheter och bygga upp 
varaktiga relationer. Många forskare och teoretiker framhåller vikten av att så tidigt som 
möjligt få möjlighet att leka med jämnåriga. Ju fler positiva relationer och möjligheter till 
interaktioner ett barn har och har haft med föräldrar, syskon, andra barn etc., ju mer 
omfattande och komplexa relationsmönster uppvisar det i relation till jämnåriga (Vandell 
och Wilson, 1987). Den kvalificerade miljöterapeutiska behandlingen på kollo ger 
möjligheter att arbeta vidare med det som inte ryms i en öppenvårdskontakt. 
Kolloformen innebär en "dygnet-runt-insats", men med ett förhållandevis litet ingrepp i 
familjens ordinarie liv. Barnkliniker rapporterar att erfarenheter och information från 
kollovistelsen ofta kan förstärka och påskynda effekter av andra pågående insatser. 
Barnen som kommer ut till kollo får ofta många nya erfarenheter med sig hem, att ha 
klarat av att vara hemifrån, haft kompisar, varit en i gruppen och vågat pröva på nya 
saker. Föräldrarna får höra andra vuxna tala i positiva ordalag om deras barn, kan känna 
sig trygga i att låta sitt barn åka iväg och får uppleva att barnet kan ha det bra på sitt håll 
och att de samtidigt kan ha det bra hemma. 
 
Gruppen som terapeutiskt verktyg och de olika faser, processer och roller som gruppen 
går igenom under sitt gemensamma ”liv” har länge fascinerat och intresserat mig. Mina 
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år på terapikolonierna har stärkt min uppfattning om hur mycket möjligheter 
till förändring och utveckling gruppen erbjuder och också hur otroligt viktigt det är med 
kamrater för barnets självkänsla, identitet och allmänna välmående. En utvärdering och 
uppföljning av verksamheten på Terapikolonierna är också ett viktigt steg i företagets 
kvalitetssäkring.  

 
I diskussioner med Terapikolonierna AB väcktes intresset för att hitta ett instrument för 
uppföljning av de barn som kommer ut till kollo. Syftet med uppsatsen är att göra en 
uppföljningsstudie av de fyra barngrupper som under sommaren 2006 vistats på 
Terapikolonierna, för att mäta hur deras syn på vänskap, självförtroende och sociala 
förmåga förändras efter kollovistelsen. Barnen intervjuades före kollovistelsen och sex 
månader efter avslutad vistelse. I den teoretiska genomgången kommer barnets normala 
utveckling från latens till adolescens i ett psykodynamiskt perspektiv, gruppens olika 
faser och roller, interaktionsproblem hos barn samt matchning av problem och terapi att 
tas upp. Inledningsvis kommer också en beskrivning av Terapikolonieras historik och 
arbetssätt att presenteras. 
  
Undersökningen görs på uppdrag av Terapikolonier AB men utmynnar också i en uppsats 
inom ramen för Psykologprogrammet på Stockholms Universitet.  
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Teoretisk bakgrund 
 
Inledningsvis presenteras Terapikoloniernas historik och arbetssätt, därefter kommer de 
att placeras i sitt teoretiska sammanhang. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning 
av relevant forskning.  
 
Terapikoloniernas historik 
 
”Skollovskoloniföreningen för psykiskt ömtåliga barn” bildades 1934 på initiativ av 
anställda vid den nyöppnade rådgivningsbyrån i Stockholms Stad. 1954 togs 
huvudmannaskapet över av Psykiska Barna- och Ungdomsvården, och Gertrud Olsson 
och Lars Höjer utarbetade då gemensamt grunden för den miljöterapeutiska 
verksamheten vid Terapikolonierna.  
 
Hösten 2000 beslutade Barn och Ungdoms Psykiatrins ledning (BUP), att lägga ner 
verksamheten vid terapikolonierna. Sommaren 2002 var verksamheten igång igen, och 
drivs sedan dess i aktiebolagsform av f d kollomedarbetare som tillsammans förvaltar 
kollos traditioner och samlade kunskap och vidareutvecklar verksamheten. 
Terapikolonierna erbjuder terapikolloverksamhet som komplement till behandlingen på 
BUP och har ett flerårigt avtal med landstinget i Stockholms län. Sedan 2006 har 
Terapikolonierna också Helgkolloverksamhet. I nuläget drivs två barngrupper under 
skolterminerna som sammanlagt åker ut 11 helger per år. Syftet med verksamheterna på 
Terapikolonierna är att genom miljöterapi fördjupa och vidga behandling och observation 
utan att barnen varaktigt behöver lämna sin normala miljö (Anna Belander, 1996).   
 
Hur ser arbetssättet på Terapikolonierna ut? 
 
Miljöterapin bygger på tanken att människan utvecklas i samspel med sin omgivning och 
den miljö hon växer upp i. Förutsägbarhet, pålitlighet och kontinuitet är viktiga inslag i 
behandlingen och genomsyrar också skapandet av den miljöterapeutiska miljön. 
Relationerna mellan barn och terapeuter är mycket viktiga och en tillitsfull relation anses 
ge möjligheter till respektfull konfrontation och ett reflekterande kring de processer som 
uppstår i gruppen. Kommunikation och språk är viktiga arbetsredskap och används för att 
hålla strukturen, skapa relationer, sätta gränser och motivera till aktiviteter (Hölcke 
1997). Mycket arbete läggs ner på att skapa en struktur där regler och rutiner är tydliga. 
Utöver denna grundstruktur finns en mer flexibel struktur som kan förändras under 
kolloperiodens gång utifrån vad den aktuella gruppen behöver och klarar av. 
Medvetenhet är ett nyckelord i verksamheten och aktiviteterna, reglerna och rutinerna är 
genomtänkta och anpassade efter varje individ och gruppen i stort. Personalen förmedlar 
tydligt att de tar ansvar för det som händer i gruppen och skapar ett gott gruppklimat 
genom att tydligt förmedla till gruppmedlemmarna att de kan vara sig själva utan att 
riskera avvisanden eller utstötning. Det ska finnas möjlighet för barnen att agera ut sina 
svårigheter men med en försäkran om att ingen kommer att kunna skada sig själv eller 
någon annan i gruppen. Gruppens förmåga att hantera ångest varierar, något som 
terapeuterna behöver förhålla sig till. Terapeuterna kan reglera ångesten i gruppen genom 
att gå in med olika stödjande insatser och genom förändringar i strukturen. En fastare och 
mer detaljerad struktur med mycket vuxenledda aktiviteter ger en lugnare barngrupp 
medan mindre fasta ramar och regler leder till större oro men också skapar utrymme för 
mer kreativitet och fantasi (Lundqvist och Walch, 1995). 
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Terapikollo är en intensiv miljöterapeutisk insats under kort tid, som erbjuder 
grupper för barn i åldrarna 8-13 år, tonårsgrupper samt barn- och föräldragrupper. 
Kollolivet ger många möjligheter till konfliktlösning, relations- och gruppträning, 
tillfällen att upptäcka och utveckla sina resurser, få nya kunskaper och inte minst, ha 
roligt tillsammans. Innan kolloperioden görs en individuell planering för varje barn i 
samarbete med remittenter och familj, där det enskilda barnets behandlingsmål 
formuleras. Under perioden kommer föräldrarna ut till kollo vid två tillfällen, på 
föräldrabesöksdagen och vid periodens slut för att hämta sina barn. Vid båda tillfällena 
hålls enskilda samtal med familjen om hur barnet har det på kollo, hur det har gått och 
vad personalen, barnet och föräldrarna har tänkt och sett. Under hösten får 
mottagningarna både en skriftlig och en muntlig sammanfattning av barnets kollovistelse 
(Terapikoloniernas hemsida, 2007).  
 
För att skapa en utvecklingsbar grupp där barnens behandlingsmål tillgodoses läggs 
mycket arbete ner på urval och gruppsammansättning. Målsättningen är att utifrån varje 
barns specifika svårigheter och resurser sätta samman en heterogen barngrupp med 
individer som kan bli till hjälp för varandra i sin utveckling. Enligt Alvedahl och Darby 
(1993) har en bra barngrupp i ett kolloperspektiv en kärna av relativt välfungerande barn, 
en positiv ledare och flera barn med hög vuxentillit. Många barn med låg vuxentillit 
kombinerat med hög grad av utagerande ger sämre förutsättningar behandlingsmässigt. 
Åldersmässigt är det också viktigt att tänka på att de barn som är räddast inte bör vara 
yngst och de barn som är äldst inte bör vara de mest utagerande barnen med dålig 
vuxentillit. Bra grupper har visat sig innehålla barn som gått i gruppterapi på BUP 
(Alvedahl och Darby 1993). 
 
Barnets utvecklingsfaser enligt psykodynamisk teori 
 
Latensen (5-11 år) 
 
Under latensen inleds barnets separation från familjesfären och barnet börjar alltmer rikta 
sig utåt mot omvärlden. Barnen väljer under denna fas främst kamrater av samma kön 
och stärker sin könsidentitet genom att försöka komma underfund med vad det innebär 
att vara flicka respektive pojke. Det är viktigt att vara lik och kunna göra det som andra 
gör och barnen mäter och jämför sig med varandra. I barnens lekar blir regler allt 
viktigare och hur väl barnet klarar av att följa dessa, vänta på sin tur och kunna hantera 
sina impulser, påverkar dess självkänsla och därigenom också deras kamratrelationer 
(Carlberg, 1994, Bierman 2004). 
 
Eriksons (1969) psykosociala utvecklingsteori har sin grund i psykoanalytiska teorier. 
Individens liv indelas i åtta utvecklingsfaser som var och en kännetecknas av en specifik 
utvecklingsuppgift. Individen behöver lösa denna utvecklingsuppgift på ett 
tillfredsställande sätt för att kunna gå vidare i sin utveckling. Under latensen handlar den 
psykosociala krisen om företagsamhet kontra underlägsenhet. En tillfredsställande 
lösning innebär att barnet känner sig kompetent och vänder sig ut mot andra för att på 
egen hand eller tillsammans med dem vinna erkännande genom att göra saker (Eriksson, 
1969).  
 
Preadolescens (11-14 år) 
 
Enligt Hesselman (1992) är den viktigaste utvecklingsuppgiften under preadolescensen 
att hitta balans mellan bilden av den nya personlighet som är under utveckling och de 
infantila föreställningar barnet har om sig själv och sin familj. Tidigare strukturer luckras 
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nu upp som en förberedelse på reintegration på en högre nivå. Driftstrycket ökar 
samtidigt som jaget fortfarande är relativt svagt. Försvaren barnet använde sig av under 
latensen fungerar inte längre och gränsen mellan primärprocess- och 
sekundärprocesstänkande är inte längre lika skarp. Dålig kroppsuppfattning, låg 
självkänsla och självkritik är vanlig och barnet uppfattas många gånger som 
svårtillgängligt, retligt och aggressivt av vuxna. Svårigheter att anpassa sig både i skolan 
och hemma är inte ovanliga.  
 
Preadolescensen beskrivs som en speciellt viktig och avgörande fas i barnens liv när det 
gäller utvecklingen av vänskapsrelationer. Sullivan (1953) beskriver hur det i denna ålder 
finns möjligheten att i vänskapen utveckla en känslighet för andra människors behov 
något som underlättar den framtida sociala anpassningen. Under preadolescensen formar 
barnet de första genuint intima relationerna med jämnåriga, relationer som inte bygger på 
ett beroende av någon som är äldre än barnet själv. Sullivan underströk också att 
vänskapsrelationerna i denna ålder fungerar som en viktig källa till barnets insikter och 
information om sitt jag samt att de under denna utvecklingsperiod finns möjligheter att 
reparera/korrigera den eventuella skada barnet åsamkats i tidigare otillfredsställande 
relationer (Sullivan 1953). 
 
Grupperna och gängen är fortfarande i huvudsak enkönade och barnet arbetar vidare med 
att förstå den gruppkultur det befinner sig i, när det gäller utseende, vanor, beteende, 
språk e t c. Önskan och strävan efter att vara lik och passa in markerar en utveckling i 
barnets liv (Erwin 1998). 
  
Adolescensen 
 
Enligt Eriksson (1969) är tonåringens viktigaste utvecklingsuppgift, identitet kontra 
splittring. Tonåringens tidigare identitet ifrågasätts, nya roller prövas och nya egenskaper 
växer fram. Känslan av identitet beror av hur väl tonåringen lyckas förena dessa olika 
roller, förväntningar och egenskaper. Tonårsperioden är förenad med en hel del 
dramatiska förändringar såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Puberteten sätter igång, mer 
abstrakta mönster för tänkande utvecklas och nya mönster och roller när det gäller 
relaterande etableras. Utseende är starkt förknippat med tonåringens självuppfattning och 
andras stereotypa förväntningar på hur man ska vara och se ut, kan påverka tonåringens 
sociala möjligheter och anpassning (Perkins och Lerner, 1995).  
 
Kompisarnas inflytande ökar alltmer och de kommer i ännu större utsträckning än 
tidigare att ta över de funktioner som föräldrarna förut har stått för, som stöd, 
uppmuntran, intimitet och trygghet (Frey och Rothlisberger, 1996). Kompisgruppen blir 
den nya huvudsakliga referensgruppen för tonåringen när det gäller att ta beslut och 
utvärdera aktiviteter och händelser (Rice och Mulkeen, 1995). Tonåringens nätverk av 
kamrater ökar både i storlek och komplexitet och dyaderna och de små klickarna av 
vänner blir större och mer ”löst” sammanhållna gäng (Urberg, Degirmencioglu, Tolson, 
Halliday-Scher, 1995). I grupperna förekommer starka grupptryck och krav på 
konformitet. Individen förväntas spendera mycket tid med gruppen och följa dess normer 
(Brown, 1982 i Erwin 1998). De som inte klarar av eller vill forma sig efter gruppen 
riskerar att hamna i gruppens utkant alternativt bli utesluten. Kraven på konformitet är 
störst i de yngre tonåren. Beroendet av gruppens stöd och bekräftelse minskar då 
tonåringen blir mer säker på sin identitet, sociala roll och status, något som också leder 
till att umgänget huvudsakligen återgår till mindre klickar och dyader (Brown, Eicher 
och Petrie 1986, i Erwin 1998).  
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Kamratrelationernas roll i utvecklingen 
 
Ett barn formar under sitt liv många relationer, till föräldrar, släktingar, syskon, lärare, 
andra vuxna och till kamrater. En viktig skillnad mellan relationer till kamrater och 
relationer till andra viktiga personer, är den unika balans i jämlikhet och makt som 
kamratrelationen erbjuder (Bierman 2004). Kamratrelationer fyller en mängd olika 
funktioner för individen, de kommer bl a i allt större utsträckning att stå för den trygghet, 
intimitet och närhet föräldrarna förut stått för. Att ha kamrater gör det också möjligt för 
barnet att bygga upp en emotionell buffert som fungerar som skydd vid svåra situationer, 
som exempelvis föräldrars skilsmässa (Wasserstein och La Greca, 1996 i Erwin 1998). 
Kamrater blir också som tidigare lyfts fram, barnets huvudsakliga referens när det gäller 
formandet av olika beteenden, som hur man ska prata, klä sig, göra och tycka. 
Motivationsteoretikerna pratar om ett basalt behov av sociala relationer för att 
tillfredsställa behov av närhet, bekräftelse och känslomässig uppskattning. Enligt 
Maslows behovstrappa kommer relationsbehovet omedelbart efter de basala fysiska 
behoven (Maslow 1954). Att inte ha tillfredsställande relationer kan leda till känslor av 
att vara marginaliserad och ensam, och i förlängningen till depression (Erwin 1998). 
 
Kamratrelationer ger också barnet möjligheter till inlärning och träning av de sociala 
färdigheter som krävs för att skapa och bibehålla kamratrelationer. Studier av 
vänskapsrelationer visar att nära vänner tenderar att bråka mer än mer ytliga vänner. 
Detta kan ses som viktig träning av förmågan att lära sig hitta sätt att lösa konflikter så 
att vänskapen kan fortgå (Shantz, 1993 i Erwin 1998). Den intimitet barnet har möjlighet 
att uppleva i kamratrelationen är också viktig för barnets framtida sociala anpassning. 
Erwin (1998) talar om vikten av att barnet får möjlighet att göra sociala jämförelser 
mellan sig själv och sina kamrater. Genom att utvärdera sina förmågor kan barnet 
definiera sig i förhållande till andra och får också information om andra och om 
omvärlden i stort. En förståelse för hur man uppfattas av omvärlden leder till att man mer 
effektivt kan ta sig fram i livet. Social utveckling hänger tätt ihop med kognitiv 
utveckling, och social interaktion kan stimulera kognitiv utveckling hos barnet. Barn som 
arbetar tillsammans kring en uppgift kan ofta lösa problem som ingen av dem skulle 
kunna ha gjort på egen hand. Att vara någons kamrat innebär också att man är viktig och 
speciell för en annan människa något som påverkar barnets självkänsla. Kamrater står 
också för stimulans och distraktion, tillsammans kan man bättre lösa uppgifter, ta sig 
igenom tråkiga uppgifter, generera idéer och våga prova nya saker (Erwin 1998). 
 
Barn med sociala interaktionsproblem 
 
Kamrat- och gruppsvårigheter kan uppstå av många olika anledningar och ofta i 
komplexa processer och mönster. För att man skall kunna göra sig en klar bild av barnets 
situation, behöver man ta hänsyn till en mängd olika faktorer som ligger bakom, utlöser 
och vidmakthåller barnets beteenden. Barn med kamratsvårigheter har ofta brister i de 
förmågor som krävs för att lyckas skapa fungerande kamratrelationer, som att se andra 
som unika individer med egna behov, åsikter och tankar samt kunna tolka situationer och 
intentioner korrekt. Enligt Bierman (2004) finns det ingen ”prototyp” för ett avvisat barn, 
men många gånger upplever kamratgruppen de aktivt avvisade barnen som ”bossiga”, 
självupptagna och störande. Det kan röra sig om barn som inte klarar av att dela, vänta på 
sin tur, följa regler eller är dåliga vinnare och förlorare. En del barn är inte aktivt ogillade 
i gruppen men deras tillbakadragna, nervösa och oroliga beteenden leder till att de 
ignoreras och isoleras socialt. Både de aktivt avvisade och de ignorerade barnen uppvisar 
ofta ångest och har skolproblem, men medan nya möjligheter till social interaktion kan 
förändra situationen för de ignorerade barnen, krävs det för de avvisade barnen oftast 
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större insatser, t ex social färdighetsträning och arbete med kamratgruppens 
reaktioner på barnet. Det aktivt avvisade och socialt isolerade barnet löper störst risk för 
framtida sociala problem som depression och kriminalitet (Bierman, 2004).  
 
Bierman beskriver i sin bok Peer Rejections (2004), hur ett barns beteenden och det sätt 
på vilket det interagerar med andra alltid fyller en funktion. Aggressivitet och störande 
beteende kan t ex vara ett försök från barnets sida att kontrollera och styra omgivningen 
eller undvika mobbing och utstötning. Ett barn med akademiska svårigheter kan genom 
att bråka och störa i klassrummet skifta fokus från sina svårigheter. Så länge beteendena 
fyller en funktion och därigenom skyddar barnet kommer barnet förmodligen att motsätta 
sig förändring av beteendena Barnets beteenden förstärks också negativt genom 
omgivningens reaktioner. Klasskamraternas responser på barnets störande beteenden i 
form av skratt, uppmärksamhet och kommentarer förstärker beteendena och påverkar 
barnets förmågor och känslor. Dessa responser är i sin tur färgade av de negativa rykten 
som kan uppstå kring ett avvisat barn och som påverkar gruppens uppfattning om, 
utvärdering av och känslor inför det avvisade barnet. Eftersom våra uppfattningar om 
andra människor är relativt rigida ser vi gärna det vi vill se och försöker bekräfta det vi 
redan vet, något som leder bland annat till att vi kan komma att uppfatta en och samma 
handling olika beroende på om vi tycker om den person som utför den eller inte. Blir jag 
knuffad i skolkorridoren är sannolikheten stor att jag uppfattar det som ett misstag om jag 
vänder mig om och ser att det är en vän som rusar förbi, medan jag lägger in helt andra 
motiv i handlingen om jag har en förutfattad mening om personen. Barn som gruppen 
ogillar ges sällan förmånen av ett tvivel men får ofta oskyldigt skulden för olika negativa 
händelser. Det avvisade barnets möjligheter till socialt umgänge i gruppen kontrolleras 
också av gruppen, något som kan leda till att barnet inte får chans att träna sina sociala 
förmågor och visa nya sidor av sig själv. Avvisandet av ett barn bör därför ses som en 
social process, en interaktionsprocess mellan alla inblandade parter (Bierman, 2004).  
 
Barnets hemsituation påverkar också dess fungerande och välmående exempelvis genom 
pågående och tidigare kriser i familjen och/eller brister i omsorg, stöd, kärlek, 
uppfostran, kommunikation och tillsyn hemifrån. Föräldrarna saknar kanske fungerande 
strategier för att hantera stress och konflikter, lösa problem, sätta gränser och skapa 
regler och rutiner i hemmet. Exempel på skyddsfaktorer på familjenivå är 
sammanhållning, anknytning, positiva uppfostringsstrategier, öppen kommunikation och 
en restriktiv drogpolicy (Kimber, 2001).  
 
Varför behandla barn i grupp? 
 
Det finns många fördelar med att använda gruppen som terapeutiskt verktyg och kanske 
främst när det gäller latensbarn, eftersom fokus under latensen ligger mycket på kamrater 
och barnens behov av dessa. Att vara tillsammans med andra barn aktiverar, stimulerar 
och möjliggör dessutom identifikation och realitetstestning, gör det lättare att möta nya 
situationer samt att separera från modern (Ginott, 1961). Motståndet mot terapeutisk 
hjälp under latensen anses öka och det kan därför vara lättare att motivera barnet till 
behandling i grupp än en individualterapeutisk kontakt. I en grupp delar många barn på 
de vuxna behandlarnas uppmärksamhet något som gör att barnet inte behöver hamna i 
lojalitetskonflikt gentemot sina föräldrar. Carlberg lyfter också fram att många barn 
under latensen också bör undvika den djupa regression som individualterapi till skillnad 
från gruppterapi gärna inbjuder till (Carlberg 1998).  
 
 
 



 

 

11
Grupputveckling och rolltagande 
 
Starka krafter uppstår när individer samlas i en speciell situation och med en speciell 
uppgift. Gruppen blir något mer än summan av de individer som ingår i densamma, och 
under rätt förutsättningar kan gruppen erbjuda unika möjligheter till förändring och 
utveckling. I Lundqvist och Walchs bok Barn i grupper (1995), beskrivs gruppens 
utveckling och olika rollers uppkomst och utveckling under gruppens gemensamma 
”liv”. I gruppens inledningsskede tenderar regressionen i gruppen att vara hög något som 
visar sig i att gruppmedlemmarna initialt fungerar på en lägre mognadsnivå i förhållande 
till den egentliga kapaciteten. Allteftersom sker en utveckling mot en högre 
mognadsgrad. Gruppmedlemmarna söker också inledningsvis efter sin roll i gruppen, 
ofta en roll som känns välbekant och trygg. Denna rollfördelning uppstår i ett samspel 
mellan behoven och önskningarna hos gruppen och hos de enskilda individerna. Ett 
flexibelt rolltagande där gruppmedlemmarna har möjlighet att prova olika roller uppstår 
då gruppmedlemmarna känner sig trygga och vågar visa upp sig själva. Grupper som av 
olika anledningar inte uppnår flexibilitet i rolltagandet kan hamna i en ”rollåsning”. 
Tecken på en sådan låsning visar sig i att gruppen stagnerar i sin utveckling, 
konkurrensen mellan att pröva olika roller saknas, de interpersonella relationerna blir 
stereotypa och att gruppen kan komma att bli beroende av att terapeuterna skall ”göra” 
något (Bogdanoff och Elbaum 1978, i Lundqvist och Walch 1995). 
 
De processer som uppstår under grupp- och miljöterapi, och de svårigheter barnen som 
ingår i dem har, är många gånger likartade. Samma målsättning gäller för de båda 
terapiformerna med den skillnaden att det i miljöterapin också finns en mer pedagogisk 
inriktning samt att det på Terapikollo som är en ”dygnet runt verksamhet” också finns 
inslag av omvårdnad. Terapeuterna kommer därför i den miljöterapeutiska behandlingen 
att bli mer realistiska personer och mindre av överföringsobjekt. En tydlig skillnad 
mellan miljö- och gruppterapi är den tid som behandlingen omfattar. I gruppterapi ses 
man vanligtvis en gång i veckan, drygt en timme åt gången och i miljöterapi är man 
tillsammans i gruppen flera timmar varje dag, kanske hela dygnet. Denna skillnad präglar 
givetvis gruppens inriktning och terapeuternas förhållningssätt. Lundqvist och Walch 
delar in gruppens utveckling i fyra faser. Mycket av denna indelning i faser är 
applicerbar på barngrupperna på terapikollo. Även om all uppdelning i faser är artificiell 
och faserna ständigt överlappar varandra kan man genom att känna till de olika faserna i 
en grupps utveckling få hjälp med att förstå skeendena i gruppen och på så sätt se vilka 
interventioner som bäst kan stimulera gruppens utveckling under gruppens aktuella fas.  
 
1: Beroendefasen 
 
Under den första fasen i gruppens liv dominerar teman som rör ”meningen med livet”. 
Barnen prövar om de kommer att få det de behöver, bli sedda av och kunna lita på 
terapeuterna och om de kommer att få vara med i gruppen hur de än är. I detta skede 
behöver de vuxna hålla sig nära gruppen, fungera som barnens hjälpjag och se till att 
ingen ”halkar” utanför gemenskapen, gör bort sig eller inte får vara med. Etablerandet av 
detta tillåtande och trygga klimat är en förutsättning för att barnen skall klara de följande 
fasernas frustrationer och desillusioneringar. Barnen är under denna fas oftast ganska 
”snälla” och accepterar de vuxnas regler. 
 
2: Kampen för självständighet 
 
I denna fas som är gruppens längsta, blir barnens svårigheter tydligare och de förstår att 
de måste våga förändras och pröva nya sätt att relatera för att dessa svårigheter skall 
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kunna lösas. Grundtemat i gruppen är ambivalensen över att å ena sidan vilja 
vara sig själv i gruppen och att å andra sidan vilja dölja sina svårigheter. I relation till 
terapeuterna kämpar barnen för självständighet. Terapeuterna får här arbeta med att orka 
härbärgera barnens aggressiva uttryck och inte avvisa dem samtidigt som man försöker 
stödja barnen i deras utveckling mot mindre beroende. Ångestnivån är ofta hög under 
denna fas och gränssättning en vanligt förekommande intervention. Terapeuterna kan 
genom att samtala högt med varandra istället för direkt med barnen, undvika att kränka 
dem eller förstärka deras ångest. Barnen prövar sig själva i förhållande till varandra, vill 
att alla skall vara med och vill gärna bestämma över de vuxna. Reglerna och de dagliga 
rutinerna för hur livet på kollo fungerar behöver vara tydliga och självklara något som 
hjälper de vuxna att hålla gruppen så att de konflikter som uppstår inte blir värre än att 
alla fortfarande kan trivas och må bra på kollo.  
 
3: Initiativ 
 
I motsatts till den föregående fasen är barnen nu angelägna om att visa upp sig och mäta 
sig med varandra. Fasen karaktäriseras av jasägande, målmedvetenhet och 
energiöverskott. Barnen ser varandra på ett nytt sätt, upptäcker olikheter, prövar olika 
roller och får samtidigt mer och mer syn på sin egen roll i gruppen. Utveckling och 
förstärkning av den egna könsidentiteten är ett centralt tema. Barnen försöker klara sig 
själva och terapeuterna utsätts i mindre grad för olika attacker och aggressiva utspel. 
Terapeuterna väljer för att inte störa barnens lek, att tala högt med varandra, även om 
barnen under denna fas klarar mycket mer av direkt tilltal och interventioner. Strukturen 
är fortfarande en förutsättning för att barnen skall våga göra det de gör och förändringar i 
den ordinarie strukturen behöver förberedas väl. 
 
4: Verksamhet 
 
I den sista fasen förekommer utåtriktning och framåtriktning. Två parallella temat 
framträder, dels temat där barnens lek alltmer anpassas till verkligheten och 
åldersadekvat verksamhet, dels det tema som har att göra med gruppens avslutning och 
den egna hemresan. Tillfällig regression och sorg och ilska inför avslutningen är vanlig, 
samtidigt som gruppens vikänsla är stark och personalen kan bjuda till med extra 
aktiviteter som skattjakt med en förståelse för att de vuxnas stöd återigen behövs och är 
viktigt. Barnen behöver bli sedda var och en för sig inför hemresan (Lundqvist och 
Walch, 1995). 
 
Vilka barn är lämpliga att behandla miljöterapeutiskt? 
 
När man gör en bedömning av hur väl ett barn kommer att kunna tillgodogöra sig 
miljöterapeutiskt kollo, tittar man på olika kriterier, exempelvis barnets ”sociala hunger”,  
d v s dess sug efter och behov av kamratrelationer samt hur familjens 
behandlingsmotivation ser ut. Nedan listas exempel på svårigheter hos barn och familjer 
där miljöterapeutiskt kollo kan komma att bli en skjuts i utvecklingen för barnet. 
Materialet kommer huvudsakligen från Terapikoloniernas interna arbetsmaterial som 
bygger på de gemensamma grundförutsättningar man har inom Terapikolonierna.   
 
Hämmade/ignorerade barn 
 
Barn som i sin naturliga grupp gärna håller sig i periferin, inte vågar ta plats och kliva in 
i gruppen och som av andra ofta uppfattas som rädda, ängsliga, blyga, tillbakadragna och 
kanske till och med konstiga. Den trygga miljö som kollo erbjuder kan göra det möjligt 
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för dessa barn att våga mer, pröva sig självt i förhållande till andra och få fatt i sina 
egna ”krafter” och sin lust, något som kan leda till ökad självkänsla och kompetens 
(Lundqvist och Walch 1998). Forskning har visat att de barn som inte aktivt avvisas av 
gruppen men ändå har stora svårigheter att fungera tillsammans med andra, i många fall 
har sociala förmågor och att de i ett nytt tryggt sammanhang kan få tillgång till dessa 
(Bierman 2004).  
 
Utagerande/aktivt avvisade barn 
 
De utagerande barnen har ofta olika former av beteendeproblem, som exempelvis låga 
nivåer av prosocialt beteende (att inte kunna vänta på sin tur, dela, reglera känslor, 
förhandla, invitera till lek etc.), höga nivåer av aggressivt/störande beteende och 
ouppmärksamt/omoget beteende (svårt med social reglering, koncentration, förståelse för 
och förmåga att följa regler, låg frustrationstolerans etc.) (Bierman, 2004). I gruppen kan 
dessa barn få hjälp att hitta nya sätt att uttrycka sig på och på så sätt kanalisera sin oro 
och aggressivitet. Vanligt är också att dessa barn uppfattar och förväntar sig att 
omgivningen i huvudsak är fientlig och hotfull och vars responser därför också i 
huvudsak blir fientliga och hotfulla. På kollo får barnet möjlighet att träna sig i sociala 
färdigheter som att vänta på sin tur, se sin del i konflikter, få feedback på vilka beteenden 
som fungerar och inte fungerar i relation till andra, samt lära sig att tolka situationer på 
ett mer realistiskt sätt. 
 
Barn med separationsproblematik 
 
I de fall då alltför täta bindningar utgör ett huvudproblem i familjen, kan kollovistelsen 
vara en unik möjlighet för familjen att inom behandlingens ram åstadkomma en verklig 
separation. Detta förutsätter givetvis noggranna förberedelser innan och intensivt arbete 
under kolloperioden med både barn och föräldrar. Kollo lämpar sig också väl för de barn 
som behöver stimulans och de barn som är överbeskyddade och behöver hjälp med att få 
utrymme att växa och erövra tilltro till sin egen förmåga. 
 
Barn man vet för lite om 
 
I de fall då man har kört fast i den ordinarie behandlingen av familjen och inte kommer 
längre kan kollo bidra med nya perspektiv och ny information som kan vara ett utmärkt 
komplement till den ordinarie behandlingen.  
 
Att matcha problem och terapi 
 
När man väljer lämplig intervention för att komma tillrätta med ett barns kamrat- och 
gruppsvårigheter behöver man förhålla sig till en mängd olika faktorer som alla ger 
specifik och kompletterande information om barnet och dess situation. Bierman (2004) 
talar om vikten av att titta på de förmågor och beteenden barnet har och uppvisar, vilka 
individer det samspelar med och hur den aktuella miljön där barnen befinner sig i ser ut. 
Pusselbitarna går att söka och behöver sökas på många olika områden i barnets liv och 
många olika individer sitter inne med värdefull information om barnets situation. 
Föräldrar ser sitt barn hemma men sällan i större grupper och lärare bidrar med 
gruppbilden men vet kanske inte så mycket om hur barnet fungerar i en ”en-till-en 
relation”. Bierman (2004) tar också upp hur olika miljöer och situationer ställer olika 
krav på barnet. Ett barn kan t ex fungera på skolgården i fri lek men inte i klassrummet 
som ställer helt andra krav på koncentration och uppmärksamhet. Vissa barn fungerar bra 
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i förhållande till en kamrat men inte i de större sammanhangen med mer 
komplicerade nät av relationer.  
 
Saknar barnet sociala färdigheter kan socialfärdighetsträning vara en lämplig 
intervention, men om inte färdigheterna tränas i en situation som ligger så nära barnets 
verklighet som möjligt är det inte säkert att de nya färdigheterna generaliseras från 
inlärningssituationen till situationer i barnets vardag. Att ha tillägnat sig fler sociala 
förmågor leder heller inte nödvändigtvis till att man förstår när dessa färdigheter skall 
användas. Det aggressiva och aktivt avvisade barnet behöver få hjälp med att bygga upp 
sina sociala färdigheter för att uppnå gillande och underlätta kamratrelationer, reducera 
problembeteenden som leder till ogillande samt att bygga upp varaktiga relationer. Det 
ignorerade barnet som många gånger har få men positiva interaktioner med andra barn är 
många gånger hjälpt av interventioner som syftar till att öka interaktionen med andra 
barn (Bierman 2004).  
 
Även om barnet förändrar sig så är det inte säkert att barngruppen som barnet befinner 
sig i förändras. Gruppen kan komma att hålla hårt i sina negativa uppfattningar om och 
beteenden gentemot barnet och ett arbete med hela barngruppen kan ofta vara en 
nödvändighet för att åstadkomma förändring.  
 
Tidigare forskning kring kamratrelationer 
 
Det finns mycket forskning som visar på starka samband mellan problematiska 
kamratrelationer och samtida och framtida problem med skolk, kriminalitet och 
psykiatriska symptom (Selman 1980, Parker & Asher 1987, Goodyer, Wright, Altman 
1989). Kamratrelationerna anses vara en mycket viktig del av barnets totala kognitiva 
och sociala utveckling och därför leder bristen på kamrater ofta till andra typer av 
psykosociala problem. Forskare har funnit att barn som söker rådgivningskliniker ofta 
har få och mindre stabila vänskapsrelationer och deras förståelse för ömsesidighet tycks 
vara mindre välutvecklad (Dunn och Mc Guire 1992). Barn som uppvisar milda 
utvecklingsavvikelser har oftare kamratsvårigheter (Smedler, Faxelius, Bremme och 
Lagerström 1992). 
 
Enligt Engström och Kallenberg minimerar goda kamratrelationer risken för framtida 
psykosociala problem, medan bristen på dem istället blir en extra belastning på ett redan 
sårbart barn (Engström och Kallenberg, 1994). 
 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att göra en uppföljning och utvärdering av kollobehandlingens 
inverkan på barnens sätt att beskriva och uppleva sina vänskapsrelationer, sitt 
självförtroende och sin sociala förmåga. Cornell Interview of Children´s Perceptions of 
Friendships and Peer Relations (CIPF) och ”Jag tycker jag är”, som båda prövats i olika 
uppföljningsstudier med barn framstod som lämpliga instrument för en sådan uppföljning 
och utvärdering.  
 
 
Frågeställningar 
 
1: Ligger barn som remitteras till Terapikollo på en lägre nivå initialt än vad som kan 
förväntas av deras åldersnivå när det gäller ovanstående variabler, mätt med CIPF och 
”Jag tycker jag är”.  
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2: Utvecklas barnen på dessa variabler under vistelsen på Terapikollo? 
 

Metod 
 
Undersökningsgruppen 
 
Undersökningsgruppen bestod av fyra barngrupper, totalt 32 barn i åldrarna 7:11-13:11 
år vid kollos start. En av grupperna bestod av nio pojkar där uppsatsens författare var 
terapeut. De tre övriga grupperna var en flickgrupp med sju flickor, en pojkgrupp med 
åtta pojkar och en blandad grupp med fyra flickor och fyra pojkar. De fyra perioderna 
varierade i längd mellan 14 – 20 dagar.  
 
Barnen togs ut till terapikollo utifrån ansökningar från olika BUP-mottagningar. Urval 
och sammansättning av grupperna skedde i tre olika steg. Först lästes och bedömdes alla 
ansökningar av tre läsare på terapikollo. Läsarna har adekvat utbildning och erfarenhet. 
Läsarna bedömde barnens lämplighet för terapikollo utifrån kriterier som; led i 
behandling på BUP, barnets ”sociala hunger”, familjens behandlingsmotivation och 
förekomst av kriser eller stora förändringar i familjen under terapikolloperioden. Under 
ett bedömningsmöte diskuterades och jämfördes de tre läsarnas respektive bedömningar 
av barnen. De barn som bedömdes som lämpliga för terapikollo fördelades därefter på de 
fyra olika kollogrupperna utifrån ålder, kön och lämplig periodlängd. Varje kollogrupp 
läste därefter ansökningarna och tog ut en barngrupp utifrån lämplig 
gruppsammansättning.  
 
Inför den första intervjuomgången tackade 26 av 32 barn ja till att medverka i 
intervjuundersökningen, sju flickor och nitton pojkar i åldrarna 7:11-13:11.  
 
Bortfall 
 
Orsakerna till att de sex barn som tackade nej till att delta i undersökningen, tre pojkar 
och tre flickor, är inte känd. I den första intervjuomgången valde tre pojkar att inte delta i 
”Jag tycker jag är”. Intervjuarens bedömning var att det blev alltför svårt för pojkarna att 
hålla koncentrationen under testet och valde att inte pressa pojkarna.  
 
Av de 26 barn som tackat ja till att medverka kom tre barn att falla bort p gr a tidsbrist. 
En pojke tackade i ett sent skede nej till kollo och den reserv som istället erbjöds platsen 
kom p gr a tidsbrist inte att tillfrågas om deltagande i intervjuundersökningen. 
En flicka och en pojke som hade tackat ja till att medverka i intervjuundersökningen föll 
också de bort p gr a tidsbrist, det gick av olika skäl inte att få till en intervjutid innan 
barnens kolloperiod började. Undersökningsgruppen kom därför att bestå av 23 barn.  
 
 
Tabell: 1 Undersökningsgruppen, intervjutillfälle ett 
 

Första 
intervjuomgången 

N Medelvärden ålder Spridning ålder 

Flickor 6 11,1 7:11- 13 
Pojkar 17 11,3 9:6 – 13:11 
Totalt 23 11,2 7:11 – 13:11 
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Andra intervjutillfället 
 
Inför andra intervjuomgången som genomfördes sex månader efter den första, deltog 17 
barn, fem flickor och tolv pojkar. 
 
Bortfall 
 
En flicka som deltagit i första intervjuundersökningen kom aldrig ut till kollo p gr a 
sjukdom och en uppföljningsintervju gjordes av förklarliga skäl inte. En av pojkarna 
avbröt kollovistelsen under perioden och ville inte delta i den uppföljande intervjun. Två 
av pojkarna upplevde det obehagligt att bli intervjuade, sade sig inte förstå frågorna och 
valde därför att avstå från den uppföljande intervjun. Två pojkar bytte efter kollovistelsen 
adress och gick inte att få tag i.  
 
Inför den andra intervjuomgången uppstod ett missförstånd mellan intervjuarna när det 
gällde användningen av ”jag tycker jag är” och endast den ene intervjuaren kom att 
använda instrumentet, vilket resulterade i ett bortfall på nio barn. Jämförelser på de tio 
barn som fyllt i ”jag tycker jag är” vid två tillfällen, gjordes dock.  
 
Tabell: 2 Undersökningsgruppen, intervjutillfälle två  
 

Andra 
intervjuomgången 

N Medelvärden ålder Spridning ålder 

Flickor 5 11,7 8:5 – 13:6 
Pojkar 12 11,7 10 – 14:5 
Totalt 17 11,7 8:5 – 14:5 

 
Undersökningsmetoden, CIPF 
 
Cornell Interview of Children’s Perceptions of Friendships and Peer relations (CIPF), har 
utarbetats av Paulina Kernberg på Cornell Hospital I New York. Engström och 
Kallenberg översatte och prövade metoden på svenska barn under åren 1993-1996. 
Intervjufrågorna har ursprungligen utarbetats för att tillmötesgå behovet av en 
åldersadekvat intervju med barn i skolåldern. Frågorna har Paulina Kernberg formulerat 
efter genomgång av klinisk litteratur om barns vän- och kamratrelationer samt från en 
innehållsanalys av 500 amerikanska barns brev som ställts till en rådgivningsspalt i en 
ungdomstidning, ”Dynamite”, vilka besvarades av Paulina Kernberg. CIPF är designat 
för att beskriva barnets uppfattning om sina kamrat- och vänskapsrelationer, vilka anses 
vara en känslig barometer för hur barnet mår och fungerar både socialt och psykiskt.  
 
CIPF består dels av ett intervjuformulär och dels av skattningsskalor (de senare finns i 
bilaga 2). Intervjun är strukturerad och innefattar 89 frågor, varav åtta frågor är öppna. 
Intervjun tar ca 30 minuter att genomföra och varje barn intervjuas individuellt. När 
intervjun är genomförd skattar intervjuaren barnet direkt på de tre skattningsskalorna 
utifrån den helhetsbild man fått under intervjun. Helhetsintrycket baseras bl a på om man 
uppfattar barnet som tryggt, stabilt och åldersadekvat, vilken kontakt barnet ger under 
intervjun samt hur barnet uttrycker sig kring kamrater. Jämförelser mellan svaren på de 
öppna och strukturerade frågorna görs också för att se om det finns konsistens i barnens 
svar. Enligt Engström och Kallenberg (1994) kan det vara så att barnen i större 
utsträckning på de öppna frågorna svarar utifrån sin idealbild om hur ett 
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vänskapsförhållande ska se ut, och på de strukturerade frågorna mer rakt på sak 
utifrån hur det faktiskt är. I bedömningen anger man det poängtal som man tycker bäst 
överrensstämmer med helhetsintrycket av barnet på varje skala. Halva poäng kan 
användas om barnet bedöms hamna mellan två nivåer. Som resultat får barnet en 
totalpoäng på var och en av de tre skattningsskalorna.  
 
De tre skattningsskalorna är avsedda att mäta: 
 
1: På vilken nivå barnet uppfattar vänskap 
2: Självförtroende 
3: Social förmåga 
 
Varje skala består av ett antal skalsteg som beskriver var barnet befinner sig 
utvecklingsmässigt. 
 
Skala 1: På vilken nivå barnet uppfattar vänskap har utarbetats av P. Kernberg utifrån 
Selmans teori om utveckling av interpersonell förståelse (Selman, 1980). Kernberg har 
utformat en åttagradig skala, från noll till sju, för att mäta barns uppfattning av vänskap. 
Noll innebär att barnet inte synbart interagerar med kamrater och skalsteg sju står för en 
ömsesidig uppskattning och en dynamisk vänskapsrelation. 
  
Skala 2: Självförtroendenivån, är en sjugradig skala från noll till sex. Noll står för att 
barnet känner sig som ”ingen”, en som andra inte lägger märke till, räknar med eller bryr 
sig om. Steg sex beskriver ett barn som tycker om sig själv och oftast känner sig 
uppskattad och som själv värdesätter sina vänner. Det är väsentligt för självförtroendet 
att ha förmåga att etablera och behålla vänskapsrelationer. 
 
Skala 3: Social förmåga, mäts också med en sjugradig skala från noll till sex. Noll 
innebär att barnet inte gör försök att samspela med andra barn och inte visar någon social 
medvetenhet när det gäller kamrater. Skalsteg sex beskriver ett barn som har relationer 
till barn i olika åldrar och även till barn av motsatt kön. Barnet kan behålla vänner över 
lång tid, är populär och kan vara ledare och har lätt att inleda nya vänskapsrelationer. 
Socialförmåga har visat sig ha samband med i vilken utsträckning barn accepteras av sina 
kamrater (Engström och Kallenberg 1994). 
 
Exempel på svar på skalsteg 3-4 (de skalsteg där majoriteten av barn som intervjuats med 
CIPF i tidigare studier hamnat på), exempelvis på frågan: ”Vad är en kompis?”, är: ”En 
man har roligt tillsammans med” och ”En som gillar att spela fotboll”.  
 
Undersökningsmetoden ”Jag tycker jag är” 
 
”Jag tycker jag är” är ett objektivt personlighetstest utarbetat i Sverige (Ouvinen-
Birgerstam 1985). Testet är konstruerat för att mäta barnets självvärdering. Tidigare 
forskning visar att det finns ett samband mellan psykisk hälsa och självvärdering.  
 
”Jag tycker jag är” finns i två versioner, en för lågstadiet (L-skalan) som består av 32 
påståenden och besvaras med ja/nej, och en för mellan- och högstadiet (MH-skalan), som 
består av 72 påståenden och har fyra svarsalternativ, från stämmer inte alls till stämmer 
precis. Skalorna består av ett antal positiva och negativa påståenden som rör följande 
områden av självupplevandet: 
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Fysiska egenskaper 
  Ex:  Jag gillar mitt utseende 
   Jag tycker inte om att vara flicka 
 
Färdigheter, talanger och begåvning 
  Ex:  Jag har lätt att lära mig 
   Andra gör saker bättre än jag 
 
Psykiskt välmående 
 
  Ex:  Jag orkar göra mycket 
   Jag känner mig ofta ledsen 
 
Relationer till föräldrar och familjen 
 
  Ex:  Mina föräldrar litar på mig 
   I min familj bråkar vi mycket 
 
Relationer till kamrater och lärare 
 
  Ex:  Jag gillar mina klasskamrater 
   Jag känner mig olik alla andra 
 
Utvärderingen är mycket rättfram och poängen summeras genom att man lägger en 
plastmall över formuläret. Råpoängen översätts därefter till staninepoäng och det finns 
normjämförelser för varje årskurs.  
 
Uppföljande intervju med tilläggsfrågor 
 
Inför den andra intervjuomgången lades 10 tilläggsfrågor till, med syftet att ge barnen en 
möjlighet att mer fritt få tala om sin kollosommar, dess form och innehåll. Dessa öppna 
frågor utformades i samråd med Terapikolonier AB. Tilläggsfrågorna kom av 
tidsmässiga skäl inte att bearbetas statistiskt. En sammanställning av frågorna har gjorts 
och ligger med som bilaga (bilaga 5). 
 
Tillvägagångssätt 
 
De barn som erbjudits plats i barngrupp på Terapikolonierna under sommaren 2006, 32 
pojkar och flickor i åldrarna 7:11-13:11, tillfrågades i ett brev (se bilaga 1), om de ville 
delta i en intervjuundersökning om hur barn som kommer ut på Terapikollo tänker kring 
kamrater och vänskap. Att deltagandet i undersökningen var frivilligt och inte skulle 
komma att påverka barnets erhållna plats på kollo betonades tydligt. De familjer som 
tackade ja till att medverka i intervjuundersökningen kontaktades via telefon av 
intervjuarna för att boka en tid för intervju. Barnen intervjuades i två omgångar, före 
kolonivistelsen och sex månader efter vistelsens avslut. I andra intervjun lades även tio 
tilläggsfrågor till med syftet att ge barnen möjligheter att själva beskriva hur de upplevde 
kollovistelsen. 
 
Intervjuerna genomfördes individuellt och spelades in på band. Familjerna fick välja om 
de ville att intervjun skulle genomföras på kollokontoret eller om de hellre ville att 
intervjuaren skulle komma till barnets hemmiljö. Barnet och intervjuaren satt enskilt och 
ostört under intervjun. Med hjälp av CIPF:s tre skattningsskalor bedömdes barnen direkt 
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efter intervjun av intervjuaren. För att pröva interbedömarreliabiliteten skattades alla 
intervjuerna i den första omgången även av en oberoende medbedömare. 
Överrensstämmelsen mellan bedömarna visade sig vara tillräckligt god och en 
medbedömning av intervjuerna i den andra intervjuomgången gjordes därför inte. Barnen 
har intervjuats av vuxna som de inte tidigare träffat och medbedömarna som gjorde de 
oberoende skattningarna har inte heller de träffat eller haft någon information om barnen. 
Eftersom ingen kontrollgrupp intervjuades under samma period, har den kliniska 
barngruppens medelskattningar på var och en av de tre skalorna i CIPF, samt barnens 
totalpoäng på ”Jag tycker jag är”, jämförts med medelskattningarna hos en ickeklinisk 
barngrupp i motsvarande åldrar. Medelvärdena för CIPF är hämtade ur Engström och 
Kallenbergs undersökning från 1994 av 40 fritidsbarn mellan sju och elva år, och 
medelvärdena för ”Jag tycker jag är” är hämtade ur testets användarmanual.  
 
Bearbetning av materialet 
 
Den statistiska bearbetningen av materialet gjordes i Microsoft programmet Excel. 
Utifrån barnens totalpoäng på de olika skalorna i ”Jag tycker jag är” räknades z-poängen 
ut för varje barn. Z-poängen för varje barn på de tre olika skalorna i CIPF räknades också 
ut. Z-poängen anger hur många standardavvikelser varje terapibarns poäng avviker från 
normgruppens medelvärden. Medelvärden för de olika årskurserna räknades också ut på 
både CIPF och ”Jag tycker jag är”. Kollogruppens medelvärden jämfördes sedan med 
medelvärdena för de ickekliniska grupperna. Inga könsskillnader på de tre skalorna i 
CIPF har redovisats i tidigare studier och därför jämfördes pojkarna och flickornas 
gemensamma poäng med normgruppens gemensamma poäng i CIPF. Barnens 
skattningar och poäng vid de två olika mättillfällena jämfördes också med varandra.   
 
Pearsons korrelation användes för att undersöka sambandet mellan CIPF och "Jag tycker 
jag är”. Barnens z-poäng på de tre skalorna i CIPF räknades samman för varje barn och 
ett medelvärde räknades ut som var jämförbart med totalpoängen för de fem delskalorna 
på ”Jag tycker jag är”. 
 
Interbedömarreliabiliteten beräknades även den med hjälp av Pearsons korrelation mellan 
intervjuarens och medbedömarens skattningar vid det första intervjutillfället. Eftersom 
den interna reliabiliteten visade sig vara acceptabel gjordes ingen medbedömning vid det 
andra intervjutillfället.  
 
På de tio tilläggsfrågorna sammanställdes barnens svar för att lyfta fram likheter och 
skillnader, dessa sammanfattades sedan med exempel.  
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Resultat 

 
Hur svarade barnen före kollo? 
 
Den första frågeställningen: Ligger barn som remitteras till Terapikollo på en lägre nivå 
initialt än vad som kan förväntas utifrån deras åldersnivå, undersöktes genom 
jämförelser med en ickeklinisk normgrupp för CIFP och en för ”Jag tycker jag är”. 
Överrensstämmelsen mellan de två instrumenten undersöktes också. 
 
CIPF 
 
När det gäller CIPF låg terapibarnens medelvärden för de olika åldrarna (8-11 år), på de 
olika skalorna genomgående under normgruppens medelvärden. 11-åringarna låg mest 
efter normgruppen på skala 1 och 10-åringarna på skala 2 och 3.  
 

Skala 1 Vänskap                                          
Skillnader i medelvärden mellan terapigrupp och normgrupp 
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Figur 1, CIPF, flickor och pojkar 
 

Skala 2 Självförtroende                                    
Skillnader i medelvärden mellan terapigrupp och normgrupp
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Figur 2, CIPF, flickor och pojkar 
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Skala 3 Social förmåga                                     
Skillnader i medelvärden mellan terapigrupp och normgrupp
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Figur 3, CIPF, flickor och pojkar 
 
Jag tycker jag är 
 
Barnen i åk 1, 3 och 5 hamnar då man slår ihop respektive årskurser helt i nivå med 
normgruppens medelvärden. Spridningen mellan barnens resultat i de olika årskurserna 
är dock stor (i åk 4 ligger mellan -18 – 91 poäng, i åk 5 mellan 13 – 110 poäng och i åk 6 
mellan 15- 113 poäng).  
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Figur 4, Skillnader i medelvärden mellan terapi- och normgrupp för pojkar och 
flickor i de olika årskurserna. 
 
Jämförelser mellan barnens svar på CIPF och ”Jag tycker jag är” 
 
Sambandet mellan de två mätinstrumenten för flickor låg på 0,04 och för pojkarna på 0,4. 
Dessa värden säger dock inte så mycket, till stor del beroende på att grupperna och då 
framförallt flickgruppen är så små. Om man utesluter extrema ”outliers” i respektive 
grupp framträder ett tydligt samband mellan CIPF och ”Jag tycker jag är”. Då den flicka 
som avviker positivt på ”Jag tycker jag är” med 1,3 och negativt på CIPF med -5,5, och 
den pojke som avviker positivt på ”Jag tycker jag är” med 1,9 och negativt på CIPF med 
-6 stryks, får man ett samband mellan de två intervjuinstrumenten på 0,9 för flickorna 
och 0,7 för pojkarna.  
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Figur 5, Samband mellan de två mätinstrumenten för flickor 
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Figur 6, Samband mellan de två mätinstrumenten för pojkar 
 
Hur svarade barnen i den uppföljande intervjun? 
 
Den andra frågeställningen: om barn som kommer ut på Terapikollo utvecklas när det 
gäller syn på vänskap, social förmåga och självförtroende efter kolonivistelsen 
undersöktes genom jämförelser mellan barnens svar vid de två olika intervjutillfällena på 
CIPF och ”Jag tycker jag är”. 
 
CIPF 
 
Två av fem flickor fick högre skattningar på skala 1, vänskap, (1-2 skalsteg) fyra av fem 
på skala 2, Självförtroende (0,5-2,5 skalsteg) och en av fem på skala 3, Social förmåga 
(0,5 skalsteg). När det gäller pojkarna skattades fyra pojkar högre och en lägre på skala 1, 
(1 skalsteg högre och 0,5 lägre) sju pojkar högre på skala 2 (0,5-3 skalsteg) och sex 
pojkar högre och två lägre på skala 3 (0,5-2,5 skalsteg). 
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Figur 7, Jämförelser på de tre skalorna för flickor 
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Figur 8, Jämförelser på de tre skalorna för pojkar 
 
Jag tycker jag är 
 
När det gäller flickornas poäng på ”Jag tycker jag är” har två av flickorna fått en lägre 
poäng och två högre. Av pojkarna har fyra pojkar fått en lägre poäng vid den andra 
mätningen och två en högre poäng.  
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Figur 9, flickor 
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Figur 10, pojkar 
 
Bedömarnas samstämmighet 
 
Samstämmigheten mellan intervjuarna och medbedömarna var i huvudsak god, 
korrelationen mätt med Pearsons korrelation, ligger på 0,74 på skala 1, 0,72 på skala 2 
och på 0,77 på skala tre.  
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Diskussion 
 
När det gäller den första frågeställningen: Ligger barn som remitteras till Terapikollo på 
en lägre nivå initialt än vad som kan förväntas utifrån deras ålder?, visade det sig att 
alla barnen låg lägre än den för åldern förväntade nivån på alla tre skalor på CIPF, ett 
resultat som inte var särskilt överraskande med tanke på att barnen faktiskt remitterats 
från BUP och hade tydligt beskrivna kamrat- och gruppsvårigheter. Utmärkande för ”Jag 
tycker jag är” var den stora spridningen i barnens poäng inom de olika årskurserna. I 
jämförelsen mellan de två intervjuinstrumenten märktes två ”outliers”, en flicka och en 
pojke, vars poäng på CIPF och ”Jag tycker jag är” spretade åt varsitt håll. Utesluter man 
deras poäng får man ett samband mellan testen. Den bild de remitterande terapeuterna på 
BUP gett av barnens svårigheter och intervjuarnas helhetsintryck av barnen 
överrensstämmer i större utsträckning med den bild barnen förmedlar i CIPF. 
Intervjuarna har också gått igenom materialet och jämfört barnens svar på olika frågor i 
CIPF och ”Jag tycker jag är” och funnit att de barn som i ”Jag tycker jag är” fått en hög 
totalpoäng, i många fall har fått låg poäng på de frågor som handlar om relationer till 
andra, social förmåga och självförtroende kopplat till relationer. Exempel på sådana 
frågor är t ex: ”Jag blir lätt arg”, ”jag kommer inte överrens med andra”, ”jag arbetar 
hellre själv än tillsammans med andra” och ”Jag gillar inte mina klasskamrater”. 
Exempel på frågor som samma barn i ”Jag tycker jag är” får hög poäng på, har att ofta att 
göra med övriga färdigheter, inställningen till den egna kroppen och familjerelationer 
som: ”Jag har ett trevligt ansikte”, ”Jag är bra på att teckna och måla”, ”Jag har goda 
idéer”, ”Jag känner mig älskad hemma”. 
 
När det gäller den andra frågeställningen: Om barn som kommer ut till Terapikollo 
utvecklas när det gäller syn på vänskap, social förmåga och självförtroende efter 
kolonivistelsen, visade det sig att nästan alla barn fick högre eller samma skattningar vid 
det andra intervjutillfället. Tidigare undersökningar med CIPF har visat att sju- 
elvaåringars skattningar på skala två och tre inte brukar öka nämnvärt med åldern, något 
som tyder på att kollovistelsen haft effekt. Skillnaderna mellan terapi och normgruppens 
skattningar har minskat betydligt vid andra intervjutillfället, det verkar som om 
terapibarnen så smått börjar komma ikapp sina jämnåriga. Tidigare studier av CIPF har 
inte uppvisat några könsskillnader på skattningsskalorna, däremot en tendens där 
flickorna fått högre skattningsresultat på skala 1, pojkarna högre på skala 2 medan båda 
könen haft relativt lika skattningar på skala 3 (Kallenberg och Engström, 1994). 
 
För både pojkarna och flickorna har skattningarna i den andra intervjuomgången höjts 
mest på skala 2, självförtroende, därefter kommer skala 1, vänskap för flickor och skala 
3, social förmåga för pojkar. Att barnens skattningar är högst på skala 2, Självförtroende 
är intressant. Behandlingsinsatsen är kort om än intensiv, och man kan tänka sig att 
inlärning av nya sociala färdigheter tar tid att integrera och behöver tränas i barnets 
naturliga miljö och grupp med fortsatt hjälp och stöd av vuxna. Detsamma borde gälla 
för att få till stånd en fördjupad förståelse för vad vänskap innebär. Från kollo kan man få 
med sig en ökad intellektuell förståelse för vad vänskap skulle kunna vara, man kanske 
träffade vänner där som man fick hjälp att behålla när det uppstod konflikter eller 
missförstånd, men för en stabil och varaktig förändring och utveckling av barnets 
vänskapsrelationer behövs kompisar på hemmaplan. När det gäller självförtroende kan 
man däremot tänka sig att det är något som är mer fluktuerande. Barnen som kommer till 
kollo bär ofta på en enorm längtan efter bekräftelse och förändring men har inte riktigt 
erövrat verktygen för att åstadkomma densamma. På kollo kan barnen som kanske är 
vana att betraktas som omöjliga bråkstakar och/eller ignoreras av sin naturliga grupp, få 
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en positiv upplevelse av sig själva genom att de är en i gruppen, vågar prova nya saker 
och klarar av att vara hemifrån. Barnets ökade självförtroende skulle kunna vara ett mått 
på hur väl kollovistelsen fallit ut, och en början på ett mer omfattande förändringsarbete. 
 
CIPF som verktyg för att göra en uppföljning av barnens kollosommar 
 
Att använda barnet som informant har både för- och nackdelar. Tidigare forskning har 
visat att barns självrapporteringar kring statusen på sina kamratrelationer korrelerar väl 
med andra utvärderingar kring desamma (Erwin 1998). Barnet är kanske den person som 
vet mest om de egna kamratrelationerna, men barnets förmåga att förmedla information 
är beroende av dess kognitiva och verbala förmågor. Som intervjuare var det ibland svårt 
att avgöra om det fanns substans i barnens svar även då man jämförde svaren på de 
öppna och de strukturerade frågorna. Hade barnen kapacitet att uttrycka sin faktiska 
förmåga verbalt eller var det ibland tvärtom, att de gav uttryck för en större förståelse och 
förmåga än de faktiskt förfogade över? CIPF är designat för att ge barnen möjlighet att 
uttrycka sin medvetna bild av sin situation. I de fall då barnen är medvetna om sin 
situation kommer man att få höra hur det verkligen är, och i de fall de inte är det, 
kommer man som intervjuare antingen tro på barnets upplevelse av situationen eller 
förstå hur situationen ser ut genom det helhetsintryck man får under intervjun. När 
barnen exempelvis under intervjun säger sig vara nöjda utan kompisar, beror det på att de 
faktiskt inte får något utbyte av kompisar, på att de har så många negativa erfarenheter av 
grupper och kompisrelationer att de gett upp eller på att de förnekar sin situation?  
 
Barnets uppfattning om förändringar är också det en subjektiv upplevelse och 
beskrivning av den egna världen. Om ingen förändring syns i resultatet betyder det 
nödvändigtvis att ingen förändring skett, eller betyder det att den inte fångas upp, eller att 
förändringarna ännu inte förankrats?  
  
Behandlingsinsatsen på kollo var relativt kort, det gick inte mer än dryga sex månader 
mellan första och andra intervjutillfället och tidigare studier har visat att mycket av 
förändringsarbete sker retroaktivt. Trots detta fick många barn högre skattningar vid det 
andra intervjutillfället. Att använda CIPF för att följa upp barnens kollosommar, är dock 
tidskrävande och kostsamt, särskilt om man intervjuar barnen i deras hem, något som 
många föräldrar efterfrågade.  
 
Jag tycker jag är  
 
”Jag tycker jag är”, är som instrument lättadministrerat. Barnen verkade dock ha en del 
problem med att förstå frågorna och behövde många gånger hjälp att få vissa frågor 
förtydligade. Några av barnen klarade inte av att läsa och kryssa i sina svar, och man 
kunde då som intervjuare erbjuda sig att läsa upp frågorna något som i de flesta fall 
fungerade bra. ”Jag tycker jag är” framstod ändå i jämförelse med CIPF, som svårare att 
förstå för barnen med sina (i mellan- och högstadieversionen) fyra olika svarsalternativ. 
Eftersom barnen själva fyller i formuläret är det svårt att kontrollera för om de slarvar sig 
igenom frågorna eller om de verkligen tänker igenom och svarar som de tycker att det är. 
Materialet är litet vilket gör det svårare att dra slutsatser om instrumentets användbarhet. 
Utmärkande är dock att en stor spridning har visat sig i barnens svar både inledningsvis 
och i den uppföljande intervjun. Sambandet mellan barnens poäng i första och andra 
intervjun är inte signifikant, vilket inte förstärker tilltron till användningen av 
instrumentet ”Jag tycker jag är” verkar inte fånga upp dessa barns svårigheter och 
problemområden varför CIPF framstår som ett bättre instrument i sammanhanget.  
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Tilläggsfrågorna 
 
Tilläggsfrågorna i den andra intervjuomgången syftade till att ge barnen en möjlighet att 
förmedla sin bild av kollo. Var de i huvudsak nöjda eller missnöjda efter kollo? 
Sammantaget verkade de allra flesta barnen tycka att kollo var en rolig upplevelse, något 
som också avspeglar sig i att många av barnen vill åka till kollo en andra sommar. Det de 
flesta mindes bäst ifrån sin kollosommar var olika aktiviteter som gemensamma lekar, 
bad, fiske och utflykter. Att barnen är upptagna av att göra saker, pröva sin kompetens 
både enskilt och i grupp ligger i linje med Erikssons teori om de olika fasernas 
utvecklingsuppgifter, där latensbarnens uppgift handlar om företagsamhet kontra 
underlägsenhet. Medan de yngre barnen gav relativt kortfattade svar på alla frågor som 
”kul”, ”ja” eller ”vet inte”, var de äldre barnen lite mer eftertänksamma och funderade 
kring att man på kollo kunde lära sig att exempelvis vara hemifrån, vara tillsammans med 
andra och ta hjälp av personalen. Överlag svarade dock de allra flesta barnen relativt 
kortfattat på frågorna, något som också var genomgående för de öppna frågorna i CIPF.  
 
Så vad kan man tänka kring att de flesta barnen är nöjda? De har spenderat tid i en 
förförisk sommarmiljö och tillsammans med jämnåriga deltagit i många lustfyllda 
aktiviteter. Trygga vuxna har funnits till hands, hållit sig nära gruppen och försökt se till 
att alla ska klara av att vara med, hjälpt till att reda ut konflikter när det hettat till och 
stöttat när det blev svårt att vara hemifrån. När det gäller de barn som är missnöjda eller 
tycker att kollo inte var någonting för dem, kan man tänka sig att en del av kritiken är 
berättigad och att en del kan ha att göra med låsningar kring den egna problematiken. För 
vissa barn blir kollo helt enkelt för svårt, något som kan bero på en mängd olika faktorer, 
som barnets egna svårigheter, hur förberedelserna inför kollo sett ut, 
gruppsammansättning, familjesituation med mera. 
 
Åldersskillnader 
 
Materialet i denna undersökning är litet och det är svårt att fånga upp några egentliga 
åldersskillnader. Det man kan se är att det i CIPF är 10-11 åringarna som genomgående 
får lägst skattningar i förhållande till normgruppen. Varför det är så är svårt att säga. Har 
det blivit så att den gruppen barn rent slumpmässigt har haft störst svårigheter eller beror 
det på något annat? Det skulle kunna vara så att de mindre barnen inte på samma sätt 
förstår sin situation och samtidigt klarar sig bättre eftersom de fortfarande i 
kamratrelationer gör saker snarare än är tillsammans, och kraven på ömsesidighet och 
liknande förmågor ännu inte är så stora. För 10-11åringarna ställs högre krav i relationer, 
något de inte lyckas leva upp till, samtidigt som de förstår mer av sin faktiska situation 
och därför också lider mer.  
 
Intervjusituationen 
 
De barn som deltagit i intervjuundersökningen lever i många fall i en pressad 
livssituation jämfört med jämnåriga. Deras skolsituation är ofta svår och de har få eller 
inga fungerande kamratrelationer. Att tala om kompisar när det är något man saknar och i 
många fall längtar efter och samtidigt kanske känner uppgivenhet och hopplöshet inför, 
kan kännas laddat och svårt. För många barn, särskilt de yngre, var det svårt att hålla 
koncentrationen under hela intervjun. Många av barnen ville gärna prata om annat och 
fick återföras till intervjufrågorna. Ett barn klarade inte av att fullfölja hela intervjun vid 
första tillfället. Intervjuarnas uppfattning är att en del av barnen hade svårt att förstå 
frågorna och att en del av dem inte svarade ärligt på frågorna. Det var inte ovanligt att det 
i CIPF blev tydligt att barnen hade få eller inga nära vänner men ändå i ”Jag tycker jag 
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är” svarade att de hade många vänner, inga problem, inte var ensamma e t c. Vår 
uppfattning i stort i intervjuerna med barnen är dock att de allra flesta tyckte att det var 
roligt att bli intervjuade och att de överlag svarade öppet, eftertänksamt och ärligt på 
frågorna. Inför första intervjun var många av barnen uppenbart pirriga inför sin 
förestående kollosommar, de frågade intervjuarna frågor om kollo och de flesta var 
nyfikna och spända. Vid andra intervjutillfället upplevde intervjuarna barnen som 
överlag mer avslappnade och säkra, något som kan ha att göra med att barnen nu hade ett 
förtroende för kollo och intervjuarna som ju nu var lite bekantare.  
 
Betydelsen av tidpunkten för den andra intervjun 
 
Endast sex månader hade gått mellan den första och den andra intervjun och en oro fanns 
för att barnen skulle uppleva upprepningen av intervjufrågorna som tjatigt och 
oengagerande, något som visade sig ogrundat. Barnen verkade inte komma ihåg frågorna, 
dock var det ett par av barnen som till en början visade mer motvilja mot att bli 
intervjuade en andra gång. Kanske kändes det inte lika motiverande för dem när de inte 
hade kollo att se fram emot. Funderingar fanns också kring att tiden skulle vara för kort 
för att upptäcka de eventuella förändringarna i barnets sätt att tänka kring kamrater, deras 
sociala förmåga och självförtroende. Tidigare terapiutvärderingar har visat att mycket 
utveckling och insiktsarbete sker retrospektivt (Belander 1996). Samtidigt fick det inte gå 
för lång tid mellan de två intervjutillfällena eftersom syftet var att mäta just 
kollovistelsens eventuella effekt. Bedömningen är att de månader som förflutit mellan 
kollos avslut och den andra intervjun ändå skulle vara tillräckliga för att kunna fånga upp 
barnets eventuella utveckling, något som också visat sig i resultaten. 
  
Samstämmigheten mellan bedömarna 
 
Överrensstämmelsen mellan bedömarna visade sig vara tillräckligt god. En viss skillnad 
mellan bedömningarna är ju också att förvänta eftersom det är stor skillnad i den 
uppfattning man får om ett barn efter att ha lyssnat till ett inspelat band och det 
helhetsintryck man får när man möter barnet personligen.  

 
Betydelsen av att skatta med eller utan band 
 
Vid en av intervjuerna ville ett barn absolut inte att intervjun skulle bandas, ett önskemål 
som givetvis respekterades. Två intervjuer kom inte med på band p gr a tekniska 
problem. Skattningar med enbart CIPF formuläret är givetvis svårare att göra än de 
skattningar där man har bandat intervjun och kan lyssna igenom det, höra barnets 
pauseringar, färgningar av ord och känslouttryck. Trots detta kom alla intervjuer att 
skattas.  
 
När barn skattas lägre i den andra intervjun 
 
Några av barnen kom att skattas lägre i den andra intervjun. En möjlig tolkning är att 
barnen efter vistelsen på kollo och kanske p gr a deltagandet i intervjuerna där de fått 
möjlighet att reflektera över sig själva och sin situation, på ett annat och mer realistiskt 
sätt kommit att uppleva sin situation och sin verklighet. Intervjuarna tyckte sig vid ett par 
av intervjuerna under den andra omgången se en viss nedstämdhet hos de barn som också 
kom att skattas lägre vid det andra tillfället, något som skulle kunna tala för denna 
tolkning. Att barnen på kollo får ökade insikter när det gäller deras faktiska situation med 
allt vad det innebär av svårigheter och utanförskap, kan vara en öppning för förändring. 
Det blir dock extra viktigt att dessa barn följs upp ordentligt efter kollo så att de inte 
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lämnas att ensamma tackla sin situation. De kanske har förstått att det krävs att de 
själva behöver förändras för att deras situation skall förändras, men ännu inte tillägnat sig 
förmågan att ”vara” sina nya erfarenheter och därför mår sämre efter kollo.  
 
Bortfallens betydelse 
 
Bortfallen har givetvis betydelse, frågan är vilken. Förfrågan om att delta i 
intervjuundersökningen kom i ett läge då familjerna hade mycket runt omkring sig, 
skolterminen gick mot sitt slut, kollo stod för dörren och familjen hade många möten 
knutna till kollovistelsen, både på BUP och på kollo. Många av familjerna lever under 
pressade förhållanden och intervjun kan ha uppfattats som ett extra stressmoment. Två av 
de flickor som tackade nej till att delta levde under skyddad adress, två av de pojkar som 
föll bort inför andra intervjuomgången levde också under skyddad adress och flyttade 
efter kollo. Vid andra intervjutillfället föll ytterligare fyra barn bort. En av dessa var en 
flicka som p gr a sjukdom inte kom ut till kollo och det var av naturliga skäl ingen 
mening med att följa upp hennes kollosommar. De tre övriga bortfallen var pojkar, en 
pojke blev hemskickad från kollo och familjen befann sig vid det andra intervjutillfället i 
en fas där man tillsammans med kollo och BUP försökte bearbeta och förstå varför det 
blev som det blev på kollo. De två övriga pojkarna var de som under den första intervjun 
tydligast visade att de inte förstod frågorna och tyckte att det var obehagligt och 
påfrestande att bli intervjuade. Det kan vara så att de barn och familjer som av olika 
anledningar avböjt deltagande var de familjer som hade svårast livssituation och störst 
svårigheter. Vad det betyder för resultatet kan man ju enbart spekulera i, kanske skulle de 
barnen inte ha visat så stora förändringar vid de två tillfällena med tanke på de 
svårigheter de hade initialt. 
 
Att sitta på två stolar 
 
Även om jag inte själv intervjuat eller medbedömt barnen jag arbetat med på kollo har 
det säkerligen i någon mån påverkat undersökningen att jag haft mer eller mindre 
kännedom om barnen. Forskningsdesignen utformades så att intervjuare och 
medbedömare inte skulle känna till information om de barn de intervjuade och skattade. 
Den oberoende medbedömare som skattat de barn som varit ute på ”min” kolloperiod 
och den intervjuare som träffade samma barn hade ingen information om barnen.  
 
Faktorer som påverkar behandlingsarbetet på Terapikollo 
 
Margareta Carlberg (1994) tar i antologin Behandling i illusion och verklighet, upp olika 
faktorer som påverkar kollovistelsens effekt på det enskilda barnet. Föräldrarnas 
motivation, barnets ”sociala hunger”, förberedelserna på BUP och 
gruppsammansättningen är bara några av de många faktorer som har en avgörande 
betydelse för behandlingens utfall. Min erfarenhet som terapeut på kollo säger mig att 
förändringar hos barnet som faktiskt varit efterlängtade hos familjen ändå kan vara svåra 
att hantera, barnet fick kontakt med sin ilska och kommer hem mer krävande och 
ifrågasättande, barnet vill bli behandlad som en stor kille efter kollo och inte vara 
familjens ”lillkille” längre något som ställer krav på att alla i familjen förändrar sitt 
förhållningssätt till varandra, föräldrarna hade kanske orealistiska förhoppningar om att 
få hem ett helt ”nytt” barn och blir besvikna när barnet kommer hem och fortfarande kan 
få utbrott, bråkar med sina syskon e t c.  
 
Barnens möjligheter att integrera och pröva sina nya erfarenheter och upplevelser från 
kollo ser också mycket olika ut. Barnen som kommer ut till kollo har alla en kontakt på 
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BUP, men hur denna behandling och kontakt ser ut skiljer sig mycket åt. En del 
familjer har en tät och regelbunden kontakt på BUP medan andra familjer enbart har en 
medicinkontakt, några barn går i individual- eller gruppterapi medan andra inte har 
någon planerad fortsättning på BUP. Detta påverkar förstås hur man arbetar vidare med 
det som hänt på kollo. En annan viktig faktor som också påverkar kollos effekt, är 
barnets familjesituation. I en del familjer pågår innan, under eller efter kollo stora 
förändringar i eller runt familjen, det kan vara skilsmässor, rättegångar, nya syskon eller 
skolbyten.  
 
Svårigheter med forskning på Terapikolloverksamhet 

 
Ett ideal inom forskning och utvärdering är förmågan att kunna dra slutsatser i form av 
orsak och verkan, något som kräver ett väl avgränsat och mätbart problem och en väl 
beskriven och avgränsad behandling. Det sätt på vilket kollos verksamhet är uppbyggd 
gör att ovanstående modell inte kan tillämpas. Alla barn som kommer ut till kollo har 
som tidigare nämnts, en pågående BUP kontakt, och kollovistelsen blir ett led i den 
pågående behandlingen på BUP. Det kan bli svårt att urskilja kollos specifika bidrag när 
barnet behandlas med flera olika metoder mot ett och samma problem. Kollo blir också 
ett helt nytt sammanhang där barnet får möjlighet att visa upp nya sidor av sig själv, och 
det är därför av stor vikt att det finns möjlighet till flexibilitet i de behandlingsmål som 
satts upp för barnet. Carlberg (1994) listar olika forskningsproblem vid uppföljningar av 
barns vistelse på Terapikollo: 
 
1: Teorin bakom miljöterapi är vag, svårgreppbar och ger liten hjälp i det praktiska 
arbetet. 
2: Tekniken är otydlig och eftersom varje behandlare handlar utifrån egna tankar, ofta 
snabbt och intuitivt, så kan insatsen bli mycket olika beroende på vem som genomför 
den.  
3: Starka krafter utlöses när barnen iscensätter sin problematik och personalgruppernas 
förmåga att härbärgera dessa krafter och ta hand om den skiljer sig åt. 
4: Barngruppen har alltid en inverkan på olika skeenden, även för det enskilda barnet. 
5: Parallella processer förekommer mellan barn- och personalgrupp. 
6: Hur nära teorin kan man egentligen arbeta?  
7: Man kan skatta ett barns avvikande beteende men frågan är om man inte också skulle 
behöva skatta omgivningens förmåga att möta barnet på ett adekvat sätt?  
 
Uppgiften att forska på och utvärdera behandlingen på kollo försvåras av dessa 
svårkontrollerade faktorer. Kanske får man som Carlberg (1994) uttrycker det, nöja sig 
med att konstatera om det har skett en förändring utan att precis kunna avgöra vad det är 
som lett till denna förändring (Carlberg 1994).  
 
Slutkommentar 
 
Att jag själv arbetar på Terapikollo har självklart påverkat undersökningen i någon mån. 
Jag har en positiv inställning till och förväntan på verksamheten något som skulle kunna 
ha färgat mina förklaringar och diskussioner kring resultaten. Jag har dessutom arbetat 
ute på kollo med några av de barn som intervjuats, dock har jag inte själv intervjuat eller 
medbedömt dessa barn. Jag tror dock inte att det föreligger någon risk för ”bias” i 
undersökningen eftersom jag hela tiden medvetet förhållit mig till att jag ”sitter på 
dubbla stolar”.  
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Kamratrelationer fyller många viktiga funktioner för barnet och påverkar dess 
utveckling, välmående och sociala anpassning. Avsaknad av eller dåligt fungerande 
kamratrelationer placerar dessutom barnen i riskgruppen för framtida sociala problem 
som depression och kriminalitet. Ju tidigare dessa barns svårigheter fångas upp desto 
större möjligheter till förändring. Barnen bär ofta på en stor förändringspotential, deras 
sug efter kompisar är starkt, men de är låsta i en ond cirkel som inte särskilt enkelt låter 
sig brytas. De flesta av barnen som kommit ut till kollo sommaren 2006 har efter 
kollovistelsen fått högre skattningar på alla skalor i CIPF, och högst på skala 2, 
Självförtroende. Barnen som kommer ut till kollo känner sig ofta som ”ingen”, upplever 
dagligen avvisanden och sociala misslyckanden, får många gånger höra att de gör fel, har 
liten tilltro till sin egen förmåga och är svältfödda på att få höra att de är bra och att de 
duger. Det är barn som behöver mycket och i många fall faktiskt får lite. Kollo förefaller 
vara en verksamhet som ger dessa barn viktiga upplevelser i form av känsla av 
tillhörighet, acceptans och kompetens, något som torde stärka deras självförtroende och 
självkänsla. På kollo kan alla vara med eftersom det finns möjlighet att se till varje 
individs unika behov och möjligheter och utifrån det sätta in stöd och gränssättning där 
det behövs. På kollo förväntas inte verkligheten förändras efter kartan, det tas förgivet att 
alla individer har och behöver olika förutsättningar för att klara av olika situationer. Det 
är då inte barnet som i huvudsak måste förändras utan en miljö måste skapas där varje 
barn får det de behöver.  
 
Omfattande insatser krävs ofta för att komma till rätta med dessa barns svårigheter och 
för att uppnå varaktiga förändringar. Det räcker inte att barnet förändras, den miljö de 
befinner sig i måste också i många fall förändras. Föräldrarna kan behöva hjälp och stöd i 
hur de ska bemöta sitt barn på bästa sätt och det kan många gånger vara nödvändigt att 
också arbeta med barnets naturliga grupp och de eventuella negativa förväntningar som 
finns på barnet där. Forskning visar också att för att social färdighetsträning skall bli 
framgångsrik behöver barnen träna sig i verklighetsnära situationer så att färdigheterna 
kan generaliseras. Det är också viktigt att barnen får hjälp att förstå inte bara hur utan 
också när de ska använda sig av sina nya färdigheter.  
 
Vid en vidare användning av CIPF skulle det vara intressant att även bearbeta svaren på 
de öppna frågorna kvalitativt. Detsamma gäller tilläggsfrågorna där det skulle vara 
intressant att fundera kring eventuella omformuleringar men också olika teman i barnens 
svar. 
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                                                                                                                            Bilaga 1  
 

 
 
Till alla kolloföräldrar! 
 
Vi planerar att genomföra en intervjuundersökning med de barn som erbjudits plats 
på Terapikollo sommaren 2006. Syftet med undersökningen är att försöka belysa hur 
barn som kommer ut på Terapikollo tänker kring kamrater och vänskap, och att 
senare, efter kollos avslutning, se om deras syn förändrats. 
Undersökningen genomförs på uppdrag av Terapikolonier AB, och kommer även att 
utmynna i en examensuppsats som en av intervjuarna gör inom ramen för 
psykologprogrammet.  
 
Vi som intervjuar är vana vid att träffa barn och har båda lång erfarenhet av att arbeta 
på Terapikollo som behandlare. Vi kommer att använda oss av två intervjuformulär 
som båda använts i andra sammanhang och som barn brukar tycka att det är intressant 
och positivt att prata utifrån. Intervjuerna har visat sig fungera väl både med barn som 
kan ha det jobbigt med kompisar och barn som inte har några kamratproblem. 
 
Intervjun görs individuellt med varje barn och tar ca en timme. Vi planerar att 
genomföra intervjuerna vid två tillfällen, inför kollovistelsen samt efter avslutad 
vistelse. Intervjuerna kommer att spelas in på band, som bara intervjuarna och 
medbedömarna kommer att lyssna på för bearbetning. Banden kommer därefter att 
raderas och det färdigställda materialet behandlas anonymt.  
 
Barnens deltagande i intervjun är förstås frivilligt. Vi ber er därför ta ställning till om 
ni tycker att ert barn kan delta. Om ni lämnat ert medgivande men ert barn sedan inte 
har lust att låta sig intervjuas, respekterar vi naturligtvis detta. Vi ber er svara snarast 
möjligt så att vi kan boka in en tid för intervju i god tid innan ditt barns kolloperiod 
startar.  
 
Har ni några frågor så tveka inte att höra av er till undertecknad.  
 
Stockholm den 20 april 2006 
 
 
 
Jennifer Sternberg 
Telefon: 0735-31 03 69 alt 08-798 49 80 
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Får ej användas eller kopieras utan författarnas tillstånd 
 
     Bilaga 2 
 
 

SKALA 1 
 

På vilken nivå uppfattar barnet vänskap? 
 
 
 

0. Ingen synbar interaktion med kamrater 
 
1. Betraktar vänskap som en kontakt med kamrater baserad på fysisk 

närhet. (Vänner är de som man för tillfället leker med).  
 

2. Betraktar vänskap som baserad på gemensamma fysiska särdrag, t ex 
storlek, styrka, utseende och kön. 

 
3. Betraktar andra barn som vänner så länge som de hjälper eller ger 

barnet något, t ex är lekkamrat, ger stöd eller skyddar. 
 

4. Betraktar vänskap som något som tillfredsställer och bekräftar den egna 
personen, genom specifika regelbestämda lekar. Har förmåga att vänta 
på sin tur och hålla sig till regler. 

 
5. Ömsesidig förståelse vilket innefattar den andres motiv, tankar och 

känslor, men vänskapen är inriktad på speciella aktiviteter och/eller 
uppgifter. 

 
6. Uppskattar relationen för dess egen skull och värderar vänskap för ett 

generellt ömsesidigt stöd, delaktighet och glädje. 
 

7. Betraktar vänskap som en ömsesidig process som är föränderlig, 
flexibel och som utvecklas. En relation som består av både beroende 
och självständighet där man uppskattar både sig själv och den andre.  
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Får ej användas eller kopieras utan författarnas tillstånd 
 
     Bilaga 3 
 

 
SKALA 2 

 
Självförtroendenivån 

 
 
 

 
0. Känner sig som ”ingen”, en som andra inte lägger märke till räknar 

med eller bryr sig om. 
 

1. Känner sig oftast avvisad, utestängd eller som att andra ser ner på 
honom/henne. Känslan av ett eget värde får barnet främst genom att 
ge något till, eller göra något för andra barn. 

 
2. Ser sig själv som en reserv, en som duger när det inte finns någon 

bättre att tillgå. 
 

3. Är en i gruppen men aldrig som nummer ett eller två eller som 
gruppens ledare, men trivs med att få vara med. 

 
4. Har en positiv känsla av egenvärde men tar ändå inte för givet att 

han/hon tas väl emot av andra barn. Osäker när han/hon inte är 
tillsammans med sina vänner. 

 
5. Upplever sig som en självklar och nödvändig medlem i gruppen. 

Kan ibland fungera som ledare och ser sig själv som en vanlig 
kille/tjej. 

 
6. Tycker om sig själv, känner sig genomgående säker på att bli 

uppskattad och värdesätter i sin tur sina vänner. 
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Får ej användas eller kopieras utan författarnas tillstånd 
 
     Bilaga 4 
 
 

SKALA 3 
 

Social förmåga 
 
 
 

0. Visar ingen medvetenhet om kamrater, gör inga försök att samspela. 
 

1. Klarar inte av att initiera kamratrelationer med andra barn, men kan 
relatera till vuxna som ”vänner”. Observerar andra barn på avstånd. 

 
2. Deltar bara i aktiviteter med andra barn om det får stöd och ledning 

av vuxna. Har inga vänner i strukturerade miljöer, t ex i skola eller 
på fritids. 

 
3. Samspelar med några få barn i strukturerade miljöer men har 

svårigheter att initiera nya kamratkontakter. Aggressivt eller annat 
avvisande beteende gör det svårt för barnet att få vänner. 

 
4. Har många kontakter med jämnåriga som ibland avbryts. Har en 

eller två vänner utanför den strukturerade miljön men initierar inte 
nya kamratrelationer särskilt lätt. 

 
5. Omtyckt av andra barn och har lätt att komma med i kamratgrupper. 

Har ingen svårighet att skaffa vänner och har två eller tre nära 
vänner. 

 
6. Har två eller tre nära vänner som barnet ömsesidigt delar 

upplevelser med och träffar ofta, kan även ha relationer till äldre, 
yngre och jämnåriga av motsatt kön. Har kvar vänner under lång tid, 
är populär, kan vara ledare och har lätt för att inleda nya 
vänskapsrelationer. 
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     Bilaga 5 
 

Tilläggsfrågorna – vad tyckte barnen om Terapikollo? 
 
1. Hur tycker du att det var på kollo? Följ upp. 
 
16 barn svarade att de tyckte att det hade varit kul, jättekul, bra eller jättebra på kollo, en 
pojke tyckte att det mesta hade varit bra men att det också var ”lite sådär”, en annan att 
det hade varit det bästa på hela sommaren.  
 
2. Vad tycker du var bra på kollo? 
 
Sju av barnen svarade att allt hade varit kul på kollo. Många av barnen pratade om 
aktiviteter som fotboll, fiske, bad och åka på utflykter. Många av pojkarna pratade stolt 
om att de hade fått stora abborrar. Två av barnen svarade personalen, ”... för att man 
kunde prata med dem och för att de var snälla, lyssnade och sa vad de tyckte”. Två barn 
pratade om att det var bra att man på kollo gjorde gemensamma saker som lekar och 
matlagning. En pojke tyckte om att man hade varit ute mycket på kollo och två pojkar sa 
att de bästa med kollo var att de hittat nya vänner. 
 
3. Vad tycker du inte var så bra? 
 
Fyra av barnen svarade att ingenting var dåligt på kollo. Fem barn svarade att det sämsta 
på kollo var bråket mellan barnen. Tre barn tyckte att det var dåligt att man gick och lade 
sig så tidigt. Några av barnen klagade på bromsar och andra insekter, utedassen och att 
vattnet var kallt. Ett barn tyckte att det tråkigaste var att en kille blev hemskickad från 
kollo. Tre barn pratade om hemlängtan och ett barn tyckte att ledarna inte brydde sig när 
det blev bråk mellan barnen eller om något barn inte mådde bra, och att det var orättvist 
att hon fick sova i ett ”trerum” medan de andra fick sova två och två. En pojke tyckte att 
det var dåligt att man på kollo hade måst göra saker man inte ville, ”vi tvingades med på 
utflykt det var dåligt!”. En pojke pratade om att han och de andra barnen varit olydiga 
ibland. ”Det var kul men jag mådde dåligt efteråt, och ibland lyssnade jag på de vuxna. 
Ibland höjde de rösten men de pratade mest.” En pojke tyckte inte om att behöva städa 
och behöva ha lugn stund efter maten. 
 
4. Tycker du att det var lagom många barn på kollo? Om inte varför? 
 
Alla barn tyckte att det var lagom många barn på kollo.  
 
5. Tycker du att kollo var lagom långt? Om inte varför? 
 
Åtta barn svarade ja på frågan om kollo hade varit lagom långt, fem barn tyckte att det 
hade varit för kort ”... tiden gick snabbt, den bara sprang iväg”, två pojkar tyckte att det 
hade varit lite för långt ”... man vet inte vad som händer, man missar kanke nåt 
jättehäftigt hemma” och en tyckte att ”... det var för långt, en vecka hade varit lagom. Jag 
längtade hem första tiden, men det blev bättre efter mammas besök”. 
 
6. Vad gjorde ni på kollo?  
 
Tio av barnen berättade om att det hade varit mycket bad på kollo, tätt därefter kom 
fotboll, utflykter, fiske, roliga lekar och disco. Ett barn sa att han hade fått kompisar på 
kollo och att han pratade med de vuxna, ett barn sammanfattade vad han gjort på kollo 
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med ”gjorde roliga saker”. En flicka berättade om pyssel och tjejutflykt, en 
pojke berättade om hur han upptäckt nya ställen på kollo, två pojkar berättade om 
matlagning och god mat och att man fick göra lite vad man ville.  
 
7. Tycker du att det är bra att det finns sådana här kollon? 
 
Femton av barnen svarade ja på frågan om det är bra att det finns sådana här kollon. Två 
barn svarade ganska bra och ett barn lade till att det är bra att lära sig vara hemifrån och 
träffa andra personer. 
 
8. Skulle du vilja åka på kollo igen? Varför? 
 
Elva av barnen svarade att de ville åka tillbaks till kollo för att det var kul eller jättekul. 
En pojke var mycket bestämd och sa att han skulle tillbaks. Fyra av pojkarna ville inte 
åka tillbaks till kollo, en tyckte att det var för många dagar och berättade att han hade 
längtat hem mycket, en sade bestämt att ”NEJ det är uteslutet, det var för jobbigt!” och 
den tredje pojken tyckte inte att det var kul och ville inte missa saker som hände hemma 
och på landet, en att han förvisso ville åka på kollo men till ett där man tältade och gjorde 
upp eld. En pojke svarade att han kanske skulle åka på kollo igen, men att han 
förmodligen skulle göra något annat nästa sommar.  
 
9. Känner du något annat barn som skulle må bra av att åka på kollo? Varför? 
 
Sex av barnen svarade att det inte visste och fem barn svarade nej. Sex av barnen svarade 
ja, den ena sa att han kände jätte många som han trodde skulle vilja åka på kollo och en 
flicka sa att hon visste ett barn som hade liknande problem som hon själv, med mycket 
bråk hemma och som också kunde behöva hjälp med att vara tillsammans med andra, en 
pojke sa att ”De som sitter hemma och bara tittar på TV borde få åka, en går bara i skolan 
tre timmar och han behöver lära sig hur man är med andra människor”, en pojke 
berättade att ”... en kille skulle ha det bättre om han fick vara mer på kollo, hemma hos 
honom var det jättestökigt där så jag mådde illa, han skulle må bättre på kollo för där var 
det rent och så”, en pojke tyckte att hans bästa kompis skulle må bra av att få komma på 
kollo ”då skulle vi kunna åka tillsammans också och göra massa roliga saker!”.  
 
10. Tycker du att det har blivit bättre med kompisar efter kollo? 
 
Tio av barnen svarade ja på frågan om det hade blivit bättre med kompisar efter kollo. En 
pojke förklarade att det var för att han bytt skola, en annan sa att han hade fått fler vänner 
nu, en sa att han inte fått flera kompisar men att det var mindre bråk nu, två av barnen sa 
att det kändes bättre med kompisar men att de inte visste varför, en flicka sa att det var 
bättre nu eftersom hon ändrat attityd, förut hade hon en annan attityd som var ganska 
kaxig, och så lade hon till: ”men jag är fortfarande stökig på måndagar!”. En pojke 
berättade att: ”jag har bättre kompisar nu, innan blev jag utnyttjad och så”, en annan 
pojke sa: ” Nu har jag varit mer med kompisar, efter kollo. Man märker att andra är på 
sitt speciella sätt, man fick ta dom som de är, det är inget att göra nåt åt”. En flicka 
svarade att hon inte längre blir så arg över orättvisor. Fyra barn svarade jag vet inte och 
tre barn svarade nej, varav en lade till ”inte ett dugg!”. 

 
 
 
 
 


	Orsakerna till att de sex barn som tackade nej till att delta i undersökningen, tre pojkar och tre flickor, är inte känd. I den första intervjuomgången valde tre pojkar att inte delta i ”Jag tycker jag är”. Intervjuarens bedömning var att det blev alltför svårt för pojkarna att hålla koncentrationen under testet och valde att inte pressa pojkarna. 
	En flicka och en pojke som hade tackat ja till att medverka i intervjuundersökningen föll också de bort p gr a tidsbrist, det gick av olika skäl inte att få till en intervjutid innan barnens kolloperiod började. Undersökningsgruppen kom därför att bestå av 23 barn. 
	Tabell: 1 Undersökningsgruppen, intervjutillfälle ett
	En flicka som deltagit i första intervjuundersökningen kom aldrig ut till kollo p gr a sjukdom och en uppföljningsintervju gjordes av förklarliga skäl inte. En av pojkarna avbröt kollovistelsen under perioden och ville inte delta i den uppföljande intervjun. Två av pojkarna upplevde det obehagligt att bli intervjuade, sade sig inte förstå frågorna och valde därför att avstå från den uppföljande intervjun. Två pojkar bytte efter kollovistelsen adress och gick inte att få tag i. 
	Inför den andra intervjuomgången uppstod ett missförstånd mellan intervjuarna när det gällde användningen av ”jag tycker jag är” och endast den ene intervjuaren kom att använda instrumentet, vilket resulterade i ett bortfall på nio barn. Jämförelser på de tio barn som fyllt i ”jag tycker jag är” vid två tillfällen, gjordes dock. 
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