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Abstract 
 
This study is an evaluation of the school Liljanskolan, which is a ”therapy-school” for 
children between the ages of seven and twelve with psychosocial problems. These problems 
can concern difficulties interacting with adults as well as children, acting out, difficulty 
concentrating and anxiety. Liljanskolan has a high number of professionals, both teachers and 
treaters, and few children. The aim of the study was to increase the understanding of how 
children that have attended Liljanskolan have progressed during their time at the school with 
focus on their behaviour in school, ability to interact with adults and children, anger 
management and self-confidence. This was carried out by sending out a questionnaire to 
parents that had their children registered at Liljanskolan between August 2002 and August 
2004. Eighteen out of 23 parents filled out the questionnaire. Four out of these parents were 
also interviewed. The results show that a majority of the parents have experienced that their 
children have progressed favourably within all the areas. An analysis of the results through 
the attachment-theory and role-theory show that the children have developed a more secure 
attachment-behaviour and that both the children and their parents have been able to take on 
new more well-functioning roles. 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: terapiskola, barn, psykosocial problematik, behandling, relationer 
Keywords: therapy-school, children, psychosocial problems, treatment, interacting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Innehållsförteckning 
 
1. Introduktion……………………………………………….….…………………………….. 1 
 1.1 Inledning…………………………………………………………………………….. 1 
 1.2 Syfte och problemställning………………………………………………………….. 1 

1.2.1 Syfte………………………………………………………………………… 1 
1.2.2 Problemställning……………………………………………………………. 1 

1.3 Centrala begrepp……………………………………………………………………. 1 
1.4 Förförståelse………………………………………………………………………… 2 

1.4.1 Författare 1………………………………………………………………….. 2 
1.4.2 Författare 2………………………………………………………………….. 2 

1.5 Bakgrund……………………………………………………………………………. 2 
1.5.1 Terapiskolor……………………………………………………………….... 2 
1.5.2 Liljanskolan………………………………………………………………… 2 

 
2. Tidigare forskning………………………………………………………………………..… 3 

2.1 Barn med psykosocialproblematik…………………………………………...……... 4 
2.2 Barn med normbrytande beteende…………………………………………………... 4 

2.2.1 Behandling och prevention i Sverige……………………………………….. 4 
2.2.2 Internationella program……………………………………………………... 4 

2.3 Tidigare undersökningar om terapiskolor…………………………………..…….… 5 
2.3.1 Liljeholmens terapiskola – senare Liljanskolan…………………………….. 5 
2.3.2 Stureby terapiskola……………………………………………………….… 6 
2.3.3 BUP:s terapiskola i Västra Frölunda……………………………………….. 6 
2.3.4 Trollhättans terapiskola…………………………………………………...… 6 

 
3. Metod……………………………………………………………………………………..… 7 

3.1 Vetenskapsfilosofisk position…………………………………………………….… 7 
3.2 Urval av litteratur…………………………………………………………………… 7 
3.3 Utformning av enkät………………………………………………………………… 8 
3.4 Utformning av intervjuguide……………………………………………...………… 8 
3.5 Urval………………………………………………………………………………… 8 
3.6 Datainsamling och bortfall………………………………………………………..… 9 
3.7 Databearbetning och dataanalys…………………………………………………….. 9 
3.8 Etiska överväganden………………………………………………………….…… 10 
3.9 Triangulering………………………………………………………………………. 10 
3.10 Reliabilitet och validitet………………………………………………………..… 10 

3.10.1 Kvantitativ forskning…………………………………………..………… 10 
3.10.2 Kvalitativ forskning……………………………………………………… 11 

3.11 Generaliserbarhet och representativitet………………………………………...… 11 
3.12 Studiens begränsningar………………………………………………………...… 12 
3.13 Studiens form av utvärdering….……………………………………………….… 12 

 
4. Teoretiska utgångspunkter……………………………………………………………...… 13 

4.1 Anknytningsteorin……………………………………………………………….… 13 
4.1.1 Trygg bas………………………………………………………………….. 13 
4.1.2 Inre arbetsmodeller……………………………………………………...… 14 

4.2 Rollteori…………………………………………………………………………… 14 
4.2.1 Rollkonflikter……………………………………………………………... 15 
4.2.2 Övergångar……………………………………………………………...… 15 

  
 



5. Resultatredovisning……………………………………………………………………….. 15 
5.1 Bakgrund…………………………………………...……………………...………. 15 
5.2 Barnets skolsituation………………………………………………………….…… 16 

5.2.1 Deltagande i undervisningen……………………………………………… 16 
5.2.2 Koncentrationsförmåga…………………………………………………… 16 
5.2.3 Trivsel i skolan……………………………………………………….…… 17 
5.2.4 Skolform efter Liljanskolan……………………………………………..… 18 

5.3 Barnets relation till andra barn………………………………………………..…… 18 
5.3.1 Fungera med barn i grupp…………………………………………….…… 18 
5.3.2 Utveckla varaktiga kompisrelationer……………………………………… 19 
5.3.3 Hantera konflikter med andra barn……………………………………...… 19 

5.4 Barnets relationen till vuxna…………………………………………….………… 21 
5.4.1 Relationen mellan förälder och barn och rollen som förälder…………….. 21 
5.4.2 Relationen till andra vuxna och förmågan att lita på andra……………….. 22 
5.4.3 Hantera konflikter med vuxna………………..……… 22 

5.5 Barnets förmåga att kontrollera sin ilska ………………………………………… 23 
5.6 Barnets självförtroende…………………………………………………….……… 24 
5.7 Övriga resultat………………………………………………………………...…… 25 

5.7.1 Liljanskolans påverkan på barnet idag……………………………….…… 25 
5.7.2 Föräldrarnas bedömning av skolan…………………………...…………… 26 

5.8 Sammanfattning…………………………………………………………………… 26 
 
6. Analys…………………………………………………………………………………...… 28 

6.1 Uppfylls verksamhetens mål utifrån studerade teman?………………………….... 28 
6.2 Koppling till tidigare forskning………………………………………………....… 28 
6.3 Analys utifrån anknytningsteorin………………………………………………..… 29 
6.4 Analys utifrån rollteorin…………………………………………………………… 30 
 

7. Diskussion………………………………………………………………………………… 32 
7.1 Besvarande av problemställning…………………………………………...……… 32 
7.2 Tolkning av resultatet utifrån tidigare forskning och valda teorier……………..… 32 
7.3 Metoddiskussion…………………………………………………………...……… 33 
7.4 Förslag till fortsatt forskning……………………………………………………… 34 

 
8. Referenslista……………………………………………………………………….……… 35 
 
 
Bilaga 1, Enkät 
 
Bilaga 2, Intervjuguide 
 
Bilaga 3, Korstabeller 

  
 



1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Enligt en svensk studie har cirka elva procent av barnen som går i grundskolan i Sverige 
någon form av psykosocial problematik (Sundell & Colbiörnsen, 2000, s. 118). Problematiken 
kan leda till att flera av dessa barn inte kan hantera att gå i en vanlig skola. Ett alternativ för 
barnen är att börja i en terapiskola där de kan få hjälp med att handskas med sina svårigheter 
och få extra stöd i skolarbetet. Ett exempel på en sådan skola är terapiskolan Liljanskolan. 
 
Då en av författarna till denna uppsats gjorde sin praktik på Liljanskolan, väcktes funderingar 
kring hur barnen där utvecklas, inom vilka områden förändringarna är tydligast och hur det 
går för barnen efter tiden på skolan. Behovet och vikten av utvärdering är något som vi 
upplever att det talas mycket om inom socialt arbete och eftersom den verksamhet som 
bedrivs på Liljanskolan idag inte har utvärderats, tyckte vi att det kunde vara ett bra tillfälle 
att göra en form av utvärdering av den. Vi har valt att fråga föräldrar till barn som har gått i 
Liljanskolan om deras upplevelser av barnens utveckling och därmed har vi valt att inte 
tillfråga barnen själva. Det vi vill undersöka är hur föräldrarna har upplevt sitt barns tid på 
skolan med fokus på skolsituationen, relationen till andra barn, relationen till vuxna, kontroll 
av ilska samt självförtroende. Dessa teman är områden som barnen får hjälp med på skolan 
(Web-dokument A). Vi hoppas att resultatet kan bidra till ökad kunskap om föräldrarnas 
upplevelse av sitt barns tid på skolan och att även Liljanskolan kan använda sig av det i 
framtiden. 
 
1.2 Syfte och problemställning 
1.2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur barn som gått i terapiskolan Liljanskolan 
har utvecklats under tiden på skolan genom att ta del av barnens föräldrars upplevelser. 
 
1.2.2 Problemställning 
Hur upplever föräldrar till barn som gått i terapiskolan Liljanskolan barnets väg genom skolan 
med fokus på följande teman: 
- Barnets skolsituation 
- Barnets relation till andra barn 
- Barnets relation till vuxna 
- Barnets förmåga att kontrollera sin ilska 
- Barnets självförtroende 
 
1.3 Centrala begrepp 
Samtliga definitioner av de centrala begreppen är tagna från Nationalencyklopedin. 
 
Relation- sätt att fungera i ömsesidigt utbyte med någon annan part eller mellan flera olika 
parter (Web-dokument B). 
 
Psykosocial (psykosocialt synsätt)- synsätt där individens upplevande och handlande och 
omgivande sociala förhållanden uppfattas som nära knutna till varandra. I socialt arbete och 
behandlingsverksamhet används termen för att betona att man för att förstå en klient måste 
beakta både hennes personliga läggning och förhållanden i familj, arbetsmiljö och samhälle 
(Web-dokument C). 
 
Självförtroende- stark tilltro till den egna förmågan (Web-dokument D). 
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1.4 Förförståelse 
1.4.1 Författare 1: 
Då jag under vårterminen 2006 gjorde min praktik på Liljanskolan väcktes många tankar och 
funderingar kring de barn som gick på skolan. Jag funderade mycket kring hur det skulle gå 
för barnen efter tiden på skolan och hur det hade gått för de barn som redan hade slutat. Under 
mina 15 veckor hann jag se hur vissa barns problematik minskade, men också att de ibland 
föll tillbaka i gammalt beteende. Min förförståelse är att barnen har utvecklats positivt under 
tiden på skolan och att det har en stor betydelse i framtiden för barnen. När det var dags att 
välja ämne för c-uppsatsen kom så nyfikenheten tillbaka att undersöka hur det har gått för 
barnen och hur de utvecklades under tiden på skolan. Då jag har en väldigt positiv bild av 
skolan, kan det komma att påverka hur jag ser på resultatet. 
 
1.4.2 Författare 2: 
Jag hade ingen större inblick i Liljanskolans verksamhet innan arbetet med uppsatsen började. 
Min förförståelse av skolan var dock att de verkade ha ett unikt arbetssätt och att barnen fick 
mycket stöd eftersom det var många vuxna som arbetade på skolan och det var få barn som 
gick där. Jag hade aldrig hört talas om en terapiskola innan jag fick höra om Liljanskolan och 
jag tyckte att det verkade spännande att ha behandling integrerad i skolmiljön. 
 
1.5 Bakgrund 
För att ge en bakgrund till det valda ämnet följer här en sammanfattning av terapiskolornas 
framväxt, arbetssätt och utformning samt en beskrivning av Liljanskolans verksamhet. 
 
1.5.1 Terapiskolor 
Terapiskolor är en skolform för barn med psykosocial problematik som inte kan tillgodogöra 
sig undervisningen i en vanlig skola. Liljanskolan startades 1960 och var den första 
terapiskolan i Sverige. Under 1960-talet startades även ett flertal andra terapiskolor runt om i 
landet, som då kallades för klinikskolor. Terapiskolornas arbetssätt bygger på personaltäthet 
med både skolpersonal och behandlare i personalgruppen samt miljöterapi och familjearbete. 
Ursprungligen byggde terapiskolorna på ett samarbete mellan skolan och BUP (Barn- och 
Ungdomspsykiatrin) vilket kvarstår för en del terapiskolor i dagsläget medan andra är 
friskolor, vilket Liljanskolan har blivit (Andersson, 1995, s. 3f; Web-dokument A).  
 
Innan ett barn börjar i en terapiskola har oftast flera försök att komma tillrätta med problemen 
i skolan gjorts av den tidigare skolan. Det vanligaste för barn med psykosociala problem är att 
eleven först behandlas på en klasskonferens i den aktuella skolan, därefter kan eleven få stöd 
av till exempel en speciallärare. Om problemen fortfarande kvarstår efter det aktualiseras 
eleven på en elevvårdskonferens. Vidare stöd föreslås då, men om det visar sig att det stödet 
inte är tillräckligt kontaktas socialtjänsten (Sundell & Colbiörnsen, 2000, s. 121). Något som i 
det läget kan bli aktuellt är att ta kontakt med en terapiskola. För Liljanskolan ser 
intagningsprocessen ut så att skolan får en ansökan från barnets hemkommun, stadsdel eller 
skola. Till ansökan bifogas information om barnet som är skrivet av skolan och föräldrarna. 
Intagningen kan vara en ganska lång process med studiebesök, intagningsmöten och en 
långsam inskolning (Johansson, 2006, s. 3). 
 
1.5.2 Liljanskolan 
Liljanskolan är en fristående terapiskola som vänder sig till barn mellan sju och tolv år med 
psykosocial problematik. Skolan ligger i Liljeholmen i Stockholm och tar emot barn från 
Stockholms kommun och kranskommunerna. Verksamheten innefattar både undervisning och 
behandling. Den problematik barnen har kan till exempel vara svårigheter med relationer till 
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vuxna och barn, utagerande, koncentrationssvårigheter och/eller ångestsymptom. Många barn 
har också varit med om livskriser av olika slag. Barnen är oftast utredda av BUP, 
socialtjänsten eller skolpsykolog och de ska ha ett uttalat behov av behandling som motsvarar 
det Liljanskolan kan erbjuda. Problematiken ser olika ut från barn till barn, men det 
gemensamma för alla barn är att de inte fungerar i en vanlig skola och inte kan tillgodogöra 
sig undervisningen som sker där. Barnen är normalbegåvade och bor hemma under 
behandlingstiden. Behandlingstiden är fyra terminer och målet är att barnen efter den tiden 
ska kunna återgå till ordinarie skolverksamhet. För att nå målet arbetar man med delmålen att 
stärka barnens självkänsla, öka tilliten till vuxenvärlden, förstå och klara av ömsesidighet i 
relationer, tillägna sig redskap för konfliktlösning och kunna anpassa sig till gruppnormer 
(Johansson, 2006, s. 2; Web-dokument A). 
 
Verksamheten bygger på psykodynamisk teori och systemteori och man har ett 
miljöterapeutiskt förhållningssätt. Miljöterapibegreppet i sig är ett vitt begrepp och det finns 
många olika definitioner på vad det innebär. Enligt Liljanskolans hemsida vilar deras arbete 
på en helhetssyn av barn, familj och miljö och ambitionen är att medvetet tillvarata dagens 
alla situationer, för att på så sätt kunna hjälpa barnet med konflikthantering och utveckling 
både individuellt och i grupp (Johansson, 2006, s. 2; Web-dokument A). 
 
Liljanskolan är uppdelad i två grupper, Västan och Östan. I Västan går elever mellan 7och 10 
år och i Östan elever mellan 9 och 12 år. I varje grupp finns plats för sex elever. Till varje 
grupp är ett team bestående av en lärare, två behandlare och en fritidspedagog knutet. 
Ambitionen är att det ska vara två män och två kvinnor i varje team. Övrig personal på skolan 
är rektor, behandlingschefen och en kock. Det finns också en musiklärare och en 
träslöjdslärare som kommer en gång i veckan (Johansson, 2006, s. 2). 
 
Liljanskolans verksamhet bygger på att ge stöd, behandling och utbildning åt de barn och 
föräldrar som söker hjälp. En förutsättning för att ett barn ska kunna börja på Liljanskolan är 
att föräldrarna är motiverade att samarbeta med skolan kring barnet under behandlingstiden. 
Föräldrarna deltar i familjesamtal på skolan en gång varannan vecka. Då träffas föräldrar, 
behandlingschef och den behandlare som är knuten till familjen. Vilka frågor som tas upp vid 
familjesamtalen varierar från familj till familj. I samband med familjesamtalet ser personalen 
på skolan gärna att föräldrarna också stannar kvar och deltar i verksamheten så att de lättare 
kan följa barnets process i skolan. Detta kan även bidra till att behandlarna kan observera 
relationen mellan barn och förälder och jobba utifrån det (Johansson, 2006, s. 4; Web-
dokument A). 
 
 
2. Tidigare forskning 
 
Det här avsnittet kommer att behandla viss tidigare forskning om barn med normbrytande 
beteende och psykosocial problematik samt vilka preventions- och behandlingsprogram som 
finns både internationellt och i Sverige. Även tidigare undersökningar som gjorts om ett antal 
terapiskolor kommer redovisas. 
 
Liljanskolan beskriver att de vänder sig till barn med psykosocial problematik (Web-
dokument A). Vi har valt att relatera till tidigare forskning om både barn med psykosocial 
problemtik och barn med normbrytande beteende. Vi tycker att båda dessa begrepp innefattar 
de svårigheter barnen på Liljanskolan kan ha, varför vi väljer att ta med båda två. Dessa 
begrepp är inte identiskt lika, men rymmer ändå till viss del samma sorts problematik som 
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barnen har. Vi baserar det på tidigare redovisade uppgifter om Liljanskolans verksamhet och 
egna erfarenheter från skolan.  
 
2.1 Barn med psykosocial problematik 
1995 och 1998 gjordes två studier som hade till syfte att undersöka hur många elever som av 
skolpersonal bedöms ha psykosociala problem, hur problemen hanteras och vilken hjälp 
eleverna får. Med psykosociala problem avsågs inlärningsmässiga, sociala, beteendemässiga, 
psykiska och psykiatriska problem. Studien gjordes vid två tillfällen på 23 slumpvis valda 
grundskolor i Stockholm, som var desamma vid båda tillfällena. Resultatet visade att 
skolpersonalen bedömde att elva procent av eleverna hade någon form av psykosocial 
problematik. Detta sägs ligga i linje med ett par andra tidigare svenska studier. Andelen elever 
med problematik var ungefär lika stor i alla årskurser, men det varierade stort mellan olika 
skolor. Pojkar var överrepresenterade (Sundell & Colbiörnsen, 2000, s. 118).  
 
2.2 Barn med normbrytande beteende 
I en forskningsöversikt av Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed (2005) behandlas 
normbrytande beteende i barndomen upp till och med 12-årsålder. I översikten beskrivs 
normbrytande beteende som beteende som på olika sätt bryter mot rådande normer och regler 
i den miljö individen befinner sig i. Det handlar om både aggressiva, utagerande beteenden 
mot andra människor och djur och om icke-aggressiva normbrytande beteende, som att bryta 
mot föräldrars regler, snatta, stjäla och vandalisera. Normbrytande beteende kan variera stort i 
allvarlighetsgrad, från att snatta och klottra till mer allvarliga händelser som att slåss, sexuellt 
ofreda andra och att plåga djur (Andershed & Andershed, 2005, s. 17).  
 
Den svenska kunskapen om barn med normbrytande beteende vad gäller förekomst och 
effektiviteten i preventivt och behandlande arbete är idag mycket begränsad. Den 
internationella forskningen växer dock snabbt. Forskningen har visat att om det normbrytande 
beteendet börjar redan under barndomen är risken mycket större att beteendet stabiliseras och 
fortsätter över tid än om det börjar under ungdomstiden. I forskningen har man dock haft ett 
mycket större fokus på normbrytande beteende i ungdomen än i barndomen (Andershed & 
Andershed, 2005, s. 18f). 
  
2.2.1 Behandling och prevention i Sverige 
I Sverige är mödravården, barnhälsovården, barnomsorgen, skolan, socialtjänsten och BUP 
några av de verksamheter där förebyggande och behandlande arbete med barn med 
normbrytande beteende sker, men där arbetet samtidigt skulle kunna utökas (Andershed & 
Andershed, 2005, s. 221). Behandling bedrivs främst inom socialtjänsten och BUP medan de 
andra verksamheterna inriktar sig mer på förebyggande arbete. De vanligaste sökorsakerna till 
BUP bland barn upp till tolv år är trotsigt, olydigt och aggressivt beteende (Andershed & 
Andershed, 2005, s. 222f).  
 
Många internationella interventionsprogram som påvisat har effekt har inte utvärderats i 
svenska förhållanden, men det bedrivs ett antal förebyggande och behandlande projekt som 
har god forskningsunderbyggnad i Sverige idag som till exempel Parent management training 
(Andershed & Andershed, 2005, s. 225). 
 
2.2.2 Internationella program 
Fyra exempel på grupper av effektiva internationella program som riktar in sig på 
normbrytande beteende är Parent management training, Contingency management, kognitiv 
beteendeträning och medicinsk behandling (Andershed & Andershed, 2005, s. 204). 
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Parent management training syftar till att förbättra föräldra- barnrelationen, föräldrarnas 
förmåga att se till barnets behov samt föräldrarnas uppfostringsmetoder. Man arbetar också 
med att öka sannolikheten för att barnet ska bete sig prosocialt, exempelvis genom att sätta 
upp tydliga regler och förväntningar (Andershed & Andershed, 2005, s. 204). 
 
Contingency management är ett program som utgår ifrån att många barn med 
uppförandestörning växer upp i en inkonsekvent och otrygg miljö, vilket leder till att de 
brister i förmåga att anpassa sitt beteende till föräldrarnas och samhällets förväntningar. 
Programmet kan användas både i skolan, hemmet eller på klinik, och går ut på att sätta upp 
mål som gradvis förändrar de aspekter av barnets beteende som är mest problematiska, belöna 
barnet då han/hon tar sig närmare målen, ha kontroll över huruvida barnet uppnår målen, samt 
att låta olämpliga beteenden få konsekvenser för barnet (Andershed & Andershed, 2005, s. 
205). 
  
Kognitiv beteendeträning fokuserar främst på att hantera de brister i social kognition och 
social problemlösning som barnen har. De flesta av dessa program innefattar någon form av 
träning i att hämma impulsiva och aggressiva responser. En nackdel med programmen är att 
det har visat sig vara svårt för barnen att ta med det de lärt sig under behandlingen och 
applicera det på andra händelser och miljöer efter behandlingens slut. Det har därför börjat 
utvecklas nya former av program som används i andra verksamheter än kliniker, exempelvis 
skolan (Andershed & Andershed, 2005, s. 205).  
 
En stor andel av de barn som har normbrytande beteende har också ADHD, vilket kan 
beskrivas som ett hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Många av dessa 
barn blir hjälpta av medicinering med centralstimulerande preparat, vilket även har visat sig 
ha vissa positiva effekter på utagerande normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 
2005, s. 206; Broberg, Almqvist & Tjus, 2003, s. 244). 
 
2.3 Tidigare undersökningar om terapiskolor 
När vi har sökt efter och läst tidigare undersökningar om och utvärderingar av terapiskolor har 
vi märkt att aktuell forskning på området är begränsat. De flesta studier vi har hittat är från 
1980-talet vilket har gjort att vi fått uppfattningen om att det fanns fler terapiskolor då. Vi har 
valt ut tre senare studier om terapiskolor från 1992, 1995 och 2000. Vi har även valt att 
referera till den senaste uppföljningsstudien av Liljeholmens terapiskola, vilket var 
Liljanskolans tidigare namn, som gjordes 1987. Trots att den är lite äldre finner vi den 
intressant eftersom det är samma skola som vi har valt att utvärdera. Gemensamt för de fyra 
valda studierna är att en majoritet av föräldrarna har ansett att deras barn har utvecklats 
positivt under tiden på terapiskolan, dock i varierande utsträckning från skola till skola. I 
samtliga undersökningar lyfts även aspekter fram som skolorna kan arbeta med för framtida 
förbättring av verksamheten. 
 
2.3.1 Liljeholmens terapiskola – senare Liljanskolan 
1987 gjordes en kvalitativ undersökning i syfte att göra en uppföljning av de barn som 
behandlats på Liljeholmens terapiskola mellan 1980-1986 med utgångspunkt i skolans 
målsättning. Målsättningen var att barnen efter högst två års behandling skulle kunna återgå 
till den vanliga skolan. Metodvalet för undersökningen var strukturerade intervjuer med 
föräldrar till barnen som gått i skolan och de klassföreståndare barnen hade vid tillfället för 
studien (Åkerström, 1987, s. 2, 8).  
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Resultaten visade att skolans målsättning inte hade varit realistisk för alla barn då alla barnen 
inte klarade av att fortsätta i vanlig skola eftersom deras problematik krävde mer långsiktig 
behandling. En slutsats var att verksamheten skulle kunna inrikta sig mer på att sätta upp 
målsättningar för enskilda barn och inte använda den övergripande målsättningen för alla 
barn. Resultatet visade även att en övervägande del av barnen hade utvecklats positivt under 
tiden på skolan enligt föräldrarna. Det var dock inte lika många föräldrar som upplevt att  
familjerelationerna hade förändrats eller att de hade förändrats som föräldrar (Åkerström, 
1987, s. 43, 45).  
 
2.3.2 Stureby terapiskola 
1992 gjordes en uppföljning av de elever som gick ut Stureby terapiskola under åren 1987-
1991. Syftet med undersökningen var att få en beskrivning av elevernas fortsatta skolgång och 
arbetsliv samt att få en uppfattning om föräldrarna tyckte att tiden på terapiskolan varit till 
nytta. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter som skickades ut till föräldrarna. 
Enkäterna bestod av frågor med både fasta och öppna svarsalternativ (Larsson Hedberg & 
Lindblom, 1992, s. 2). 
  
Resultatet visade att 16 av 23 elever gick tillbaka till en vanlig skolklass efter tiden på 
terapiskolan, tre elever började i liten grupp och fyra elever gick på skoldaghem. Efter 
ungefär två år hade nästan 50 procent av eleverna gått i någon annan skolform än vanlig klass. 
När det gäller föräldrarna var sju av nio föräldrar till lågstadiebarnen nöjda med tiden på 
terapiskolan, medan endast sex av fjorton föräldrar till mellanstadiebarnen var nöjda (Larsson 
Hedberg & Lindblom, 1992, s. 2). En förälder som var positiv menade att det var det bästa 
som hänt barnet och familjen. En missnöjd förälder tyckte att dennes barn blivit provocerad 
av de vuxna och en annan tyckte att det var en bra skola, men inte för dennes barn. Några 
föräldrar ansåg att det var svårt att avgöra om tiden på terapiskolan varit till nytta eller ej. En 
förälder menade att barnets problem kvarstod även efter tiden på terapiskolan, men att skolan 
var bra på samtal och att lösa konflikter. En annan förälder bedömde att skoltiden varit bra på 
vissa punkter som att barnet lärde sig att överhuvudtaget arbeta i skolan, men man ansåg inte 
att barnet passade bland så utagerande barn (Larsson, Hedberg & Lindblom, 1992, s. 19f). 
 
2.3.3 BUP:s terapiskola i Västra Frölunda 
En uppföljning av barn som gått i BUP:s terapiskola i Västra Frölunda gjordes 1995. Syftet 
med studien var att ge en bild av skolan och se hur det gått för barnen som gått där under åren 
1990-1993. Man ville även se om de förändringar som skedde under tiden på skolan var 
bestående. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter som besvarades av föräldrar 
till femton av tjugo av barnen. Resultaten kan beskrivas som positiva då föräldrar till elva av 
femton av barnen tyckte att barnets problem hade försvunnit helt eller delvis under 
behandlingstiden. För tio av barnen gick det bra eller mycket bra vid tidpunkten för studien 
och i tretton fall var föräldrarnas uppfattning om terapiskolan positiv eller mycket positiv. De 
förändringar föräldrarna kunde se var att barnen blivit lugnare, gladare och de hade blivit mer 
accepterade i barngruppen och kunde hantera konfrontationer bättre. Ett förslag till förbättring 
från studiens författare var regelbunden uppföljning av de barn som gått i skolan för att 
erhålla kontinuerlig respons på skolans arbete (Andersson, 1995, s. 2,  9). 
 
2.3.4 Trollhättans terapiskola 
År 2000 gjordes en utvärdering av Trollhättans terapiskola. Syftet med studien var att 
klarlägga vad föräldrarna uppfattar ingår i deras metod som de kallar föräldraarbete i 
behandlande syfte, om de fått den hjälp de velat ha samt att dra upp riktlinjer för det fortsatta 
kvalitetssäkringsarbetet på terapiskolan. Studien baserades på djupintervjuer med nio 
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föräldrar till barn som slutade i Trollhättans terapiskola läsåret 1997-98 (Edvinsson & 
Kristiansson Borneryd, 2000, s. 6). 
 
Resultatet visade att samtliga föräldrar var nöjda med behandlingstiden på terapiskolan och att 
insatserna hade medfört att de själva och barnen fått en förändrad och förbättrad livssituation. 
Föräldrarna hade en klar uppfattning om att föräldraarbete i behandlande syfte skedde och de 
uttalade också ett klart samband mellan terapiskolans insatser och sin egen och barnets 
förbättring. En sak som samtliga föräldrar ansåg hade stor betydelse för behandlingsresultatet 
var deras förtroende för terapiskolan. I studien refererar författarna till Bowlbys 
anknytningsbegrepp och att grunden för en trygg anknytning är förutsägbarhet och lyhördhet. 
De drar slutsatsen att det borde innebära att terapiskolan måste vara förutsägbar i sina 
strukturer, personal och rutiner och att man samtidigt bör vara lyhörd för varje barns och 
förälders behov, vilket också ses som ett område personalen på skolan ville forstätta att 
vidareutveckla (Edvinsson & Kristiansson Borneryd, 2000, s. 25). 
 
 
3. Metod 
 
3.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Denna studie utgår från den postpositivistiska vetenskapsfilosofin som är en vidareutveckling 
av det positivistiska perspektivet. Det positivistiska perspektivet används vanligtvis vid 
kvantitativ forskning, medan det postpositivistiska perspektivet vill kombinera kvantitativ 
forskning med kvalitativ för att få fram säkrare resultat (Larsson, 2005a, s. 94). Perspektivet 
valdes eftersom metoden är mixad, det vill säga både kvalitativ och kvantitativ. Vi ansåg att 
en mixad studie lämpade sig bäst eftersom urvalet av respondenter var begränsat, och att då 
genomföra enbart en kvantitativ undersökning verkade inte hållbart då det skulle leda till stor 
osäkerhet i resultaten. Vi ville därför kombinera den kvantitativa enkätundersökningen med 
kvalitativa intervjuer för att få djupare beskrivningar av några respondenters upplevelser. 
Detta gör att man kan få en uppfattning av om de åsikter som kommit fram i 
enkätundersökningen delas av intervjupersonerna och att studien får mer djup. 
 
Det postpositivistiska perspektivet innebär att man förutom att ha flera metoder även kan 
använda sig av andra kombinationer i en studie såsom olika teorier och vetenskapsfilosofier. 
Detta arbetssätt kallas för triangulering (Larsson, 2005b, s. 22). Trianguleringen vi använt oss 
av är närmare beskriven i avsnittet ”Triangulering”. 
 
3.2 Urval av litteratur 
Litteraturen till metoddelen samt beskrivningen av valda teorier valdes ut genom att vi gick 
igenom litteraturlistor från socionomutbildningen samt genom diskussion med kursansvarig 
Sam Larsson. För att hitta tidigare forskning om ämnet sökte vi i Libris och Stockholms 
Universitets bibliotekskatalog. Sökord som användes var olika kombinationer av orden 
terapiskol*, barn, förälder, relation, skola, psykosociala problem, relationsstörningar och 
behandling. Vi kontaktade även Socialstyrelsen där vi fick tips om forskningsöversikter som 
anknöt till det valda ämnet med forskning från Sverige såväl som internationellt. Materialet 
till beskrivningen av Liljanskolan och deras verksamhet fick vi genom personal på 
Liljanskolan som hänvisade till sin hemsida. Vi använde oss även av en praktikrapport som en 
av författarna skrev under praktiktiden på Liljanskolan. Vid upprättandet av referenser, 
referenslista och rubriker har vi använt Backmans (1998) bok ”Rapporter och uppsatser”. 
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3.3 Utformning av enkät 
Det finns många aspekter som behöver beaktas vid utformandet av en enkät. I första hand ska 
man gå till tidigare undersökningar som har frågeformulär som redan är validitetstestade 
(Olsson & Sörensen, 2001, s. 90). De frågor vi hittade i tidigare undersökningar ansåg vi inte 
vara användbara i vår egen enkätundersökning. Vi ville fokusera på vissa teman och då de 
tidigare undersökningarnas syften inte direkt överensstämde med vårt, var vi tvungna att 
formulera egna frågor. 
 
Utifrån våra teman konstruerades frågor till enkäten. Enkäten består av en del där 
bakgrundsinformation fylls i, en del där respondenten tar ställning till ett antal frågor genom 
att välja bland olika svarsalternativ samt utrymme för övriga kommentarer på slutet (se bilaga 
1). Vi har vid utformningen av enkäten försökt använda oss av de rekommendationer som 
Olsson och Sörensen (2001, s. 91ff) ger om att utforma ett eget frågeformulär. Endast de 
frågor som är viktiga för studiens syfte bör tas med. Dispositionen av formuläret är också 
viktig. Man bör börja med enkla och oprovocerande frågor för att sedan gå över till känsligare 
frågor. Frågorna ska komma i logisk ordning och formuläret ska vara lätt att fylla i. De 
riktlinjer man vidare bör utgå från är att frågeformuläret ska vara entydigt, det vill säga 
frågorna och svarsalternativen ska bara kunna tolkas på ett sätt. Det ska även vara enkelt och 
begripligt, och dubbla, ledande eller förutsättande frågor får inte förekomma, inte heller 
negationer (Olsson & Sörensen, 2001, s. 91ff). 
 
3.4 Utformning av intervjuguide 
I en intervjuguide anges de ämnen som undersökningen handlar om och i vilken ordning 
dessa kommer att tas upp under intervjun. Guiden kan i stort beskriva de ämnen som ska vara 
med i intervjun eller innehålla ett antal väl genomtänkta frågor. Vi har använt oss av den 
halvstrukturerade formen av intervjuguide som innehåller både en översikt av de ämnen som 
ska täckas samt förslag på frågor (Kvale, 1997, s. 121). Vid utformningen av intervjuguiden 
använde vi de teman vi vill att uppsatsen ska täcka som ämnesområden och formulerade ett 
antal frågor till varje tema. Vi försökte använda oss av liknande frågor som vid utformningen 
av enkäten då vi eftersträvade utvecklande och mer beskrivande svar av de frågorna (se bilaga 
2).  
 
3.5 Urval 
Med population menas den grupp av fenomen som undersökningen vill uttala sig om. Det 
finns olika sätt att göra urval på, antingen väljer man att studera samtliga fall, att göra ett 
slumpmässigt urval av ett större antal fall eller så gör man ett strategiskt urval där man väljer 
att studera ett mindre antal fall (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2004, s. 175). I 
vår undersökning ville vi studera barn som har gått på Liljanskolan genom att ta del av deras 
föräldrars åsikter. Vi valde att tillfråga samtliga föräldrar till de barn som har skrivits in på 
Liljanskolan mellan höstterminen 2002 och höstterminen 2004. Valet av denna tidsperiod 
grundar sig dels på att det var 2002 som Liljanskolan blev friskola och till viss del bytte 
arbetssätt, dels på att perioden inte ligger alltför långt tillbaka i tiden vilket kan underlätta för 
föräldrarna att minnas.  
 
Valet av föräldrar till intervjuerna byggde på flera faktorer. I slutet av enkäten fick föräldrarna 
kryssa i om de ville medverka vid en intervju. Vi valde ut föräldrar bland de som svarat ja till 
att delta och som skickat tillbaka enkäten före sista svarsdatum, vilket var elva stycken. Vi 
grundade valet på att de föräldrar som skickade tillbaka enkäten först också var de som var 
mest angelägna om att vara med på intervjuerna. Vidare baserade vi urvalet på att vi ville ha 
en mamma, en pappa och ett föräldrapar samt att vi ville ha ett barn som var flicka och två 
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som var pojkar, då det går flest pojkar på skolan. Vi valde barn som skrivits in på skolan vid 
tre skilda år. 
 
3.6 Datainsamling och bortfall 
Enkäterna lämnades till personalen på Liljanskolan som stod för att skicka ut dem till 
föräldrarna och föräldrarna skickade sedan tillbaka enkäterna till skolan. Vi sände också ut en 
påminnelse till de föräldrar som inte svarat inom utsatt datum. Enkäten skickades till 23 
föräldrar av vilka tretton var mammor och tio pappor. De var föräldrar till sammanlagt fjorton 
barn. Vi fick tillbaka arton ifyllda enkäter av 23. Av de som svarat var tio mammor och åtta 
pappor och de var föräldrar till sammanlagt tolv barn. En mamma meddelade att hon inte ville 
delta i undersökningen, de övriga fyra valde att inte svara alls. Bortfallet uppgår alltså till fem 
personer av de totalt 23. Två personer har inte svarat på en bakgrundsfråga i enkäten och en 
person har inte svarat på en av de andra frågorna i enkäten. 
 
Vi intervjuade fyra föräldrar. Två av föräldrarna, ett gift par med en gemensam son, 
intervjuades tillsammans. De övriga två var en mamma till en flicka och en pappa till en 
pojke. Två av intervjuerna genomfördes på Liljanskolan och en i hemmet. Gemensamt för 
intervjuerna var att de utfördes i ett enskilt ostört rum och de spelades in på band. Vi höll i en 
intervju var medan den andra personen lyssnade, antecknade och ställde följdfrågor. När vi 
intervjuade två föräldrar samtidigt var ansvaret för intervjun i princip jämnt fördelat.    
 
3.7 Databearbetning och dataanalys 
Enkätsvaren lades in och bearbetades i dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). Resultatet från enkäterna valde vi att redovisa i tabeller och figurer samt i 
text. De frågor som skulle jämföras med varandra, som visade situationen före respektive efter 
tiden på skolan, sammanställdes i korstabeller. För att inte göra resultatredovisningen alltför 
komplex har vi valt att endast redovisa de centrala förändringarna. Korstabellerna i sin helhet 
finns i bilaga 3. Ett fåtal frågor och svar från enkätundersökningen redovisas inte i resultatet 
eftersom de var snarlika andra frågor. 
 
Bearbetningen av intervjuerna inleddes med att de transkriberades. Sedan 
meningskategoriserades materialet genom att beskrivningar och citat från samtliga 
intervjupersoner togs ut till respektive tema (Kvale, 1997, s. 174). Vi försökte att täcka in de 
frågor som fanns under de olika teman med beskrivningar från intervjupersonerna. 
Intervjuerna har sedan meningstolkats utifrån teorier för att skapa en djupare innebörd (Kvale, 
1997, s. 174f). I resultatredovisningen presenteras svaren från enkätundersökningen först på 
varje fråga, sedan följer citat och beskrivningar från intervjupersonerna. Resultatet har 
analyserats utifrån anknytnings - och rollteorin, vilka presenteras i avsnittet ”Teoretiska 
utgångspunkter”, samt kopplats till tidigare forskning och verksamhetens mål. 
 
Ett problem som bör uppmärksammas är att vi utgår från arton enskilda föräldrars svar, vilka 
gäller tolv barn. För sex av barnen har vi uppgifter från både mamma och pappa, i dessa fall 
finns alltså dubbla uppgifter som troligen inte är fristående från varandra. Tvärtom kan 
föräldraparens svar vara relativt överensstämmande dels därför att de bedömer samma barn 
med sin specifika problematik, dels därför att de skapat en gemensam syn på barnets situation. 
Vi har dock av etiska skäl inte ansett det lämpligt att analysera dessa grupper mera i detalj 
eftersom de då lätt skulle kunna identifieras. Det är trots allt viktigt att komma ihåg att detta 
kan innebära att de förändringar som visat sig i resultatet  kan vara bättre eller sämre beroende 
på hur svaren ser ut i de fall som båda föräldrar svarat. 
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3.8 Etiska överväganden 
Vi har i undersökningen tagit hänsyn till konfidentialitet, sekretess och anonymitet. Det 
innebär att inga obehöriga har kunnat komma åt materialet och att inga personer kan 
identifieras i den slutgiltiga rapporten då de har avidentifierats (Olsson & Sörensen, 2001, s. 
54). Förutom kravet om konfidentialitet finns tre andra grundläggande krav på etiska principer 
inom forskning; informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Esaiasson et al., 
2004, s. 442).  
 
Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte och att 
deltagandet är frivilligt (Esaiasson et al., 2004, s. 442). Detta förmedlades till respondenterna i 
enkätens följebrev samt muntligt vid intervjuerna. Vi har även informerat om våra 
kontaktuppgifter i följebrevet och var uppsatsen kommer att publiceras (se bilaga 1). När det 
gäller samtycket i enkätundersökningen anses det vara lämnat i och med att de ifyllda 
enkäterna har skickats tillbaka till oss. Vid intervjuerna lämnades samtycket muntligt. 
Nyttjandekravet innebär att personernas uppgifter endast används till forskningens ändamål 
och inte förs vidare, vilket vi har tagit hänsyn till (Esaiasson et al., 2004, sid. 442-447). 
 
3.9 Triangulering 
För att öka säkerheten och trovärdigheten i forskningsprocessen kan man använda sig av så 
kallad triangulering. Det finns olika former av triangulering som kan röra såväl datainsamling 
som analys. Vi har använt oss av metodtriangulering, undersökartriangulering och 
teoritriangulering (Larsson, 2005a, s. 109). 
 
Då studien är mixad, det vill säga bygger på både kvalitativ och kvantitativ metod, har vi 
använt metodtriangulering. Genom att utföra både en enkätundersökning och intervjuer blir 
resultatet mer nyanserat då statistiken kombineras med citat och beskrivningar från 
intervjupersonerna. Undersökartriangulering genomfördes dels genom att vi delade upp 
huvudansvaret för de olika intervjuerna mellan oss, dels genom att två personer har analyserat 
resultatet. Teoritriangulering utfördes genom att använda både anknytningsteori och rollteori i 
analysen. Insamlade data belyses därmed ur flera perspektiv vilket ger en tätare analys 
(Larsson, 2005a, s. 109). 
 
3.10 Reliabilitet och validitet 
3.10.1 Kvantitativ forskning 
Reliabilitet och validitet bedöms olika vid kvantitativ och kvalitativ forskning. Validiteten vid 
kvantitativ forskning hänför sig till om det mätinstrument som använts verkligen mäter det 
som ska mätas i studien, det vill säga om instrumentet fick fram data som överensstämmer 
med syftet. Ett sätt att säkra validiteten vid kvantitativ forskning är att utforma 
mätinstrumentet med redan beprövade delar (Ruth, 1991, s. 281f). När enkäten till studien 
utformades hittade vi inga frågor i tidigare kvantitativ forskning som kunde användas till 
enkäten, då syftena i dessa undersökningar inte överensstämde med den här studiens syfte. 
Detta är något som kan ha påverkat validiteten i undersökningen i negativ riktning. För att 
motverka det och säkra att enkäten kunde mäta syftet med studien rådfrågades Stig Elofsson, 
universitetslektor vid Socialhögskolan, och Mats Platon, behandlingschef på Liljanskolan, om 
frågornas lämplighet och utformning innan enkäten skickades till respondenterna.  
 
En aspekt som kan ha påverkat både validiteten och reliabiliteten i såväl enkätdelen som 
intervjuerna är tidpunkten för mätningen (Ruth, 1991, s. 281, 284). För en del föräldrar var 
det flera år sedan deras barn gick i Liljanskolan, vilket kan ha medfört minnesproblem när de 
svarade på frågorna. En risk är att de bara kommer ihåg de positiva delarna, eller tvärtom bara 
de negativa. För att se om föräldrarna var mer positiva eller negativa beroende på hur länge 
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sedan det var barnen hade gått i skolan delade vi in enkäterna i två grupper och jämförde 
dessa med varandra. Indelningen baserades på tidpunkten för när barnen skrevs in på skolan. 
Vi fann att det inte var någon större skillnad mellan grupperna, men det kunde dock urskiljas 
att de som hade haft barn på Liljanskolan mer nyligen gav något mer positiva svar på vissa 
frågor. Vi undersökte även om det fanns några skillnader mellan hur mammorna och 
papporna hade svarat. Det fanns inga nämnvärda skillnader mellan dessa två grupper. 
 
Vid kvantitativ forskning använder man reliabilitetsbegreppet för att testa tillförlitligheten i 
undersökningen, vilket kan genomföras genom olika former av tester, som split-half och test-
restest (Esaiasson et al., 2004, s. 68f). Reliabiliteten i den kvantitativa delen av uppsatsen har 
inte kontrollerats genom dessa test eftersom materialet har varit begränsat. 
 
3.10.2 Kvalitativ forskning 
Inom kvalitativ forskning anses reliabilitetsfrågan ofta som komplicerad eftersom innehållet i 
datainsamlingen berör mänskliga aspekter som till exempel värderingar. Det är forskaren som 
är själva mätinstrumentet, vilket leder till att undersökningens reliabilitet påverkas av hur 
forskaren själv uppfattar det som studeras. Det som också påverkar reliabiliteten är 
kommunikationen som uppstår mellan forskaren och informatören, till exempel om den 
insamlade informationen är tillräckligt rik på kvaliteter som gör en djupförståelse möjlig och 
om intervjuaren var tillräckligt uppmärksam under intervjun (Ruth, 1991, s 283f). Vi har 
under våra intervjuer varit två personer. En av oss har haft huvudansvaret för intervjun och 
den andra har haft möjlighet att komma med följdfrågor eller försökt klargöra vissa saker för 
att undvika missförstånd. Detta tror vi kan ha bidragit till att vi fått rikare beskrivningar och 
det har också gjort det möjligt att jämföra varandras uppfattningar av vad som har sagts, vilket 
vi tror kan ha ökat reliabiliteten.  
 
Validiteten i kvalitativ forskning hänger ihop med relevansen i datan, den mening de 
innehåller och i vilken kontext de har samlats in (Ruth, 1991, s. 287). Kvale (1997) anser att 
validiteten i en undersökning till stor del vilar på forskarens hantverksskicklighet, det vill säga 
de metoder forskaren använder. Forskaren måste hela tiden kontrollera och ifrågasätta sitt 
material och inta en kritisk syn till detta (Kvale, 1997, s 218f). Han anser även att 
validitetskontrollen kan genomföras under hela undersökningsprocessen och inte bara när den 
redan är slutförd (Kvale, 1997, s 213f). Vi har försökt inta en kritisk hållning till våra data 
genom att vi på olika sätt triangulerat vårt material, vilket vi anser borde ha ökat validiteten. 
 
3.11 Generaliserbarhet och representativitet 
Med målpopulation menas den grupp man vill studera, utan de reservationer för vad som är 
praktiskt möjligt. Målpopulationer är vanligtvis inte möjliga att studera, utan det blir oftast en 
mindre grupp. Denna grupp kallas för rampopulation. Om det går att generalisera resultaten 
från rampopulationen till målpopulationen måste bedömas utifrån praktisk erfarenhet och 
teoretiska överväganden. Ofta studeras inte heller hela rampopulationen utan urval görs 
slumpmässigt, detta för att uppnå representativitet. När man ska uttala sig om generaliteten 
måste hänsyn tas till bortfallet och om urvalet inte har skett slumpmässigt på grund av 
antingen resursmässiga eller praktiska skäl (Elofsson, 2005, s. 63f). 
 
Vår mål- och rampopulation är föräldrar till de barn som skrevs in på Liljanskolan under 
perioden höstterminen 2002 - höstterminen 2004. Något urval har inte gjorts eftersom 
gruppen är så pass liten då den endast omfattar 23 föräldrar. Vi anser att vårt resultat går att 
generalisera till de föräldrar som har barn på Liljanskolan idag, med tanke på att man 
använder sig av samma arbetssätt som tidigare. En begränsning kan vara bortfallet på fem 
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personer. Det är dock svårt att avgöra hur detta bortfall kan påverka resultatet. En tänkbar 
möjlighet är att de föräldrar som valt att inte svara på enkäten är mindre positivt inställda till 
skolan. Utifrån ett sådant antagande skulle resultatet ge en något för positiv bild. 
 
Den typ av generaliserbarhet som är tillämplig för den kvalitativa delen av studien är den 
naturalistiska, vilken innebär att tyst kunskap verbaliseras (Kvale, 1997, s 210). Genom 
intervjuerna har föräldrarna fått möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och därmed har 
denna typ av generaliserbarhet framträtt. 
 
3.12 Studiens begränsningar 
På grund av c-uppsatsens utformning har vi inte haft möjlighet att göra en före- och efter 
mätning. För att göra en säkrare utvärdering hade det krävts att vi hade gjort en mätning innan 
respektive efter behandlingstiden för att bättre kunna mäta effekten av behandlingen och för 
att undvika minnesproblem. Eftersom detta inte var möjligt valde vi att be föräldrarna att 
skatta hur det var före, under och efter tiden på Liljanskolan vid tidpunkten för studien. Även 
om vi var medvetna om att det kunde medföra minnesproblem tyckte vi att det kunde generera 
intressanta resultat. 
 
En annan begränsning skulle kunna vara att vi endast har tagit del av föräldrarnas upplevelser 
och inte barnens. Därmed har vi inte inhämtat uppgifter direkt från de personer vi vill studera. 
Vi är medvetna om att föräldrarnas och barnens upplevelser kanske inte helt överensstämmer 
med varandra. Vi får dock anta att föräldrarna har en klar bild av vad som skett med deras 
barns utveckling och att de lättare kan förstå och beskriva den än vad barnen skulle kunna 
eftersom de fortfarande är under utveckling och inte har en vuxens mognadsnivå. 
 
3.13 Studiens form av utvärdering 
Det finns många olika typer av utvärderingar och skilda definitioner på vad det innebär att 
utvärdera. En definition som ofta används är att utvärdering är ett sätt att ta reda på resultat 
eller effekt av en given åtgärd (Eriksson & Karlsson, 1998, s. 21). Det är dock svårt att genom 
en utvärdering få svar på om förändringen eller utfallet av verksamheten helt beror på 
åtgärden eller verksamheten, eftersom frågan om orsakssamband eller kausalitet ofta är 
väldigt komplicerad när det gäller socialt arbete. Vanligtvis kan utvärderingen inte ge något 
säkert svar på vad som orsakat vad (Eriksson & Karlsson, 1998, s. 22). 
 
Vår studie kan sägas vara en blandning av det som kallas före-efter-utvärdering, 
måluppfyllelseanalys och processutvärdering. Vid en före-efter-utvärdering tittar man framför 
allt på skillnader mellan åtminstone två olika tidpunkter. Det handlar om att jämföra olika 
situationer eller tillstånd vid olika tidpunkter. Mellan dessa tidpunkter sker den intervention 
som syftar till att lösa eller lindra problemen eller behålla det som önskas (Eriksson & 
Karlsson, 1998, s 92). Vi har inte haft möjlighet att göra en före-efter-utvärdering, det vill 
säga göra en mätning vid behandlingens början och en vid dess slut. Vi anser ändå att vi till 
viss del använder oss av denna form, eftersom vi har bett föräldrarna att skatta hur det var före 
respektive efter sitt barns tid på Liljanskolan. 
 
När det gäller den måluppfyllande utvärderingen ser man till verksamhetens mål och 
undersöker om målen tycks vara uppfyllda eller inte. Man bedömer då om målen nåtts helt, 
delvis eller inte alls (Eriksson & Karlsson, 1998, s 117). Den måluppfyllande utvärderingen 
har vi använt oss av då vi har redogjort för målet med Liljanskolans verksamhet och 
undersökt om det tycks vara uppfyllt. Vi har också vid utformningen av såväl enkät som 
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intervjuguide tittat på de delmål som skolan har för att kunna uppnå det övergripande målet 
och ställt frågor kring dessa. 
 
Processutvärderingen intresserar sig för rörelsen, förändringen och omvandlingen. Istället för 
orsak och mål riktar man in sig på själva förloppet. Man tittar på yttre processer som visar sig 
i till exempel beteende eller handlingar och på inre processer som handlar om mentala eller 
känslomässiga processer (Eriksson & Karlsson, 1998, s. 129). Processutvärderingen 
genomfördes främst under intervjuerna då vi efterfrågade beskrivningar av vissa händelser 
som kunde visa på själva förändringsprocessen och förloppet under tiden på skolan. Vi hade 
även med sådana typer av frågeställningar i vår enkät som gjorde att föräldrarna fick tänka 
igenom barnets process under behandlingstiden. 
 
 
4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi har valt anknytningsteorin och rollteorin som teoretiska utgångspunkter för analysen av 
resultatet. När det gäller anknytningsteorin har vi valt att fokusera på anknytningen i 
mellanbarndomen och begreppen trygg bas och inre arbetsmodeller. Vi valde teorin eftersom 
vi tycker att den kan belysa vikten av trygghet och relationer i ett barns liv på ett intressant 
sätt, såväl inom som utanför den närmaste familjen. 
 
Rollteorin menar bland annat att vi har olika roller i olika sociala positioner och att 
förväntningar från oss själva och andra styr hur vi spelar de olika rollerna. Vi tänker oss att 
både barnen och föräldrarna till viss del har förändrats i sina roller under tiden på 
Liljanskolan, både på grund av det stöd och den behandling de har fått, men också för att 
barnen under tiden har mognat. Vi föreställer oss att rollteorin kan vara ett bra analysverktyg 
för att förstå hur både barn och förälder kan ha påverkats under tiden på skolan.  
 
4.1 Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin utvecklades av den engelska barnpsykiatern John Bowlby (1907-1990). 
Han ställde sig kritisk till vissa delar i den psykoanalytiska teorin och utvecklade 
anknytningsteorin med influenser från kognitiv psykologi, emotionspsykologi, 
evolutionsbiologi och allmän systemteori. Teorin har sin utgångspunkt i anknytningen mellan 
det lilla barnet och dess närmaste vårdare och hur denna anknytning påverkar barnets vidare 
utveckling. Den kan även appliceras på människans hela liv då anknytning till andra 
människor ständigt pågår och påverkar såväl barn som vuxna och deras samspel och relationer 
till föräldrar och familj men även personer utanför familjen. Två centrala begrepp inom 
anknytningsteorin är en trygg bas och inre arbetsmodeller (Broberg et al., 2003, s. 126). 
 
4.1.1 Trygg bas 
En trygg bas är ett begrepp som myntades av John Bowlbys kollega Mary Ainsworth. För att 
barnet ska kunna tillfredställa sitt behov att utforska omvärlden måste barnet ha en trygg bas i 
föräldrarna. Föräldrarna ska vara vad Ainsworth kallar för en hamn för barnet. Om barnet inte 
har en trygg bas kommer barnet att känna osäkerhet och förmågan att undersöka världen 
kommer att påverkas negativt (Lindén, 2003, s. 217). Under mellanbarndomen, vilket är 
ungefär mellan sex och tolv år, är trygg bas ett viktigt begrepp för att beskriva anknytningen. I 
denna ålder är tillgängligheten av anknytningspersonerna central, det vill säga vetskapen om 
att de finns där när de behövs, vilket ger barnet trygghet att utforska världen på egen hand 
(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006, s. 235).  
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Desto äldre barnet blir utgör anknytningspersonerna en trygg bas även på ett psykologiskt 
plan och inte bara på ett fysiskt. Om barnet känner att det blir lyssnat på när något har hänt 
skapas en känsla av trygghet och acceptans och det möjliggör att barnet fortsätter att komma 
till anknytningspersonerna även när något negativt har hänt. Det centrala för 
mellanbarndomen och anknytningen är att barnet ska kunna berätta vad som helst utan att bli 
avvisad, att det fortfarande finns möjlighet till fysisk närhet och att barnet får ett konstruktivt 
svar när de kontaktar anknytningspersonerna (Broberg et al., 2006, s. 235f).  
 
4.1.2 Inre arbetsmodeller 
De föreställningar barnet har om sig själv och sin relation till anknytningspersonerna kallas 
för inre arbetsmodeller och de utvecklas ständigt i takt med barnets kognitiva förmåga. För att 
en inre arbetsmodell ska vara effektiv för barnet i dess samspel ska den stämma bra överens 
med omvärlden. När relationen till anknytningspersonerna i huvudsak är positiv kan barnet 
även ta in negativa erfarenheter av dem i sin arbetsmodell. Om negativa upplevelser istället 
överväger samspelet mellan barnet och anknytningspersonerna utesluter barnet de flesta 
negativa händelserna ur sin arbetsmodell för att kunna ha en positiv arbetsmodell av 
anknytningspersonerna för att kunna bibehålla fysisk närhet till dem. På sikt blir resultatet av 
detta att modellen inte blir trygg då den inte längre stämmer överens med verkligheten. Om 
barnet har otrygga inre arbetsmodeller leder det ofta till ett negativt samspel med vuxna och 
jämnåriga (Broberg et al., 2003, s. 116f, Lindén, 2003, s. 216f). 
 
Barnets inre arbetsmodeller påverkar i mellanbarndomen även hur barnet möter nya 
människor utanför familjen. När barnet är litet är anknytningen specifik för relationen och den 
kan ändras genom ett annorlunda beteende hos anknytningspersonerna. Detta ändras till att 
anknytningen blir mer generell när barnet blir äldre och blir till en del av barnet själv och 
påverkar hur barnet utvecklar relationer till andra. Anknytningen kan för äldre barn, 
tonåringar och vuxna beskrivas ungefär som ett personlighetsdrag (Broberg et al., 2006, 
236f). 
 
4.2 Rollteori 
Inom rollteorin ser man människor som aktörer som spelar olika roller. I olika sammanhang 
förväntas vi spela olika roller. Hur vi beter oss är beroende av de rollförväntningar som riktas 
mot oss från andra och från oss själva. En människa spelar inte bara en roll, utan flera, vilket 
kallas för att vi har multipla roller. Vissa roller är tillskrivna, som att vara man eller kvinna, 
medan andra är förvärvade till exempel rollen i yrkeslivet (Tornstam, 2005, s. 130). 
 
Goffman är en teoretiker som har haft stort inflytande över rollteorin. Han menar att 
människans agerande i hög grad bestäms av situationen och av det sociala spel som hon deltar 
i med andra människor. Människan som aktör påverkas stort av medaktörerna och publiken. 
Aktören kan till exempel bli övertalad av publiken och medaktörerna till att visa upp vissa 
karaktäristika som hon/han inte vill ha (Månson, 2003, s. 168f). Publiken kan godkänna eller 
underkänna föreställningen och den rollgestalt aktören skapat och det är också publiken som i 
mycket stor utsträckning bestämmer utfallet av dramat. Publiken har med andra ord väldigt 
stor makt (Månson, 2003, s. 170). 
 
Rollteorin kan sägas ha likheter med den strukturfunktionalistiska teorin som säger att 
människor innehar positioner i olika sociala strukturer. För varje position finns en roll med 
vissa förväntningar eller beteenden som alltså hör samman med olika positioner i olika sociala 
strukturer. Detta menar man går ut på att roller alltid ska ses i sammanhang med relationer, 
eftersom roller bara går att definiera utifrån relationer. Man menar att det är rollerna som 
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avgör hur andra uppfattar oss. Genom att andra reagerar på oss utifrån deras uppfattning av 
våra roller, formas vår självbild (Payne, 2002, s. 222). 
 
Rollteorin ligger också nära stämplingsteorin. Den innebär bland annat att människor ibland 
tvingas in i ett socialt system som betecknar eller stämplar dem som avvikande. När de väl 
fått denna etikett, kommer de antagligen att försöka leva upp till de sociala förväntningar som 
etiketten rymmer och uppmuntras att bete sig på ett än mer avvikande sätt, vilket utlöser en 
ännu starkare stämplingsprocess (Payne, 2002, s. 225). 
 
4.2.1 Rollkonflikter 
Om roller, beteende och förväntningar stämmer överens med varandra och med omgivningens 
uppfattningar kallas det för rollkomplementariat. Om rollen istället är oförenlig med en annan 
roll uppstår en rollkonflikt. Konflikter mellan roller, inter-rollkonflikt, har vi då olika roller 
som en och samma person innehar är oförenliga med varandra. Då olika individers 
uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt uppstår en intra-rollkonflikt. Om vi är osäkra 
på vad en roll kräver av oss kallas det för rollambiguitet eller rollosäkerhet (Payne, 2002, s. 
222f). En uppsättning roller kan också tillsammans vara alltför krävande för oss, vilket kallas 
role overload (Hutchison, 1999, s. 42).  
 
4.2.2 Övergångar 
Under livet övergår man många gånger från en roll till en annan och vid varje sådan övergång 
innebär det att individen måste omdefiniera sin roll och relationen till andra i sin omgivning 
(Hutchison, 1999, s. 42). Vi åldras till exempel hela tiden och med vissa intervall flyttas vi 
från en åldersroll till en annan. Förflyttningarna innebär att rollförväntningarna förändras. 
Övergången från en roll till en annan kan innebära att sociala vinster förvärvas. Exempel på 
det kan vara då man för första gången får ett arbete eller när man bildar familj. Övergångar 
kan även medföra sociala förluster som kan påverka individen negativt (Tornstam, 2005, 
s.131-133).  
 
 
5. Resultatredovisning 
 
5.1 Bakgrund 
Resultatet från enkätundersökningen bygger på svar från arton föräldrar, tio mammor och åtta 
pappor, vilka är föräldrar till tolv barn, varav fyra är flickor och åtta är pojkar. Sex barn är 
representerade av både mamma och pappa medan fyra barn är representerade av enbart 
mamman och två av enbart pappan. Den vanligaste åldern vid inskrivning på Liljanskolan var 
runt nio år vilket nio av barnen var. Av de övriga tre barnen var ett barn åtta, ett tio och ett 
barn var elva år vid inskrivningstiden. Tidpunkten för inskrivning vid Liljanskolan varierar 
mellan höstterminen 2002 och höstterminen 2004. Tio av barnen gick på skolan under fyra 
terminer, medan övriga två gick några månader längre. 
 
Vid presentationen av resultatet har vi valt att varva svaren från enkäterna med beskrivningar 
och citat från intervjupersonerna. Vi har intervjuat en mamma till en dotter som vi har valt att 
kalla för Frida, en pappa till en son som vi kallar Erik och ett föräldrapar med en son som här 
kallas Viktor.  
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5.2 Barnets skolsituation 
5.2.1 Deltagande i undervisningen 
Föräldrarna fick i enkäten skatta hur de upplevde sitt barns förmåga att deltaga i 
undervisningen innan barnet började på Liljanskolan samt när barnet slutade där.  
 
Tabell 1. Barnets deltagande i undervisningen före respektive efter barnets tid på Liljanskolan. Antal 
föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 10 
God  0 8 
Mindre god 8 0 
Inte alls god 10 0 
 
Resultatet visar en markant skillnad mellan tiden före och efter Liljanskolan då samtliga arton 
föräldrar har svarat att barnets förmåga att delta i undervisningen inte alls var god eller mindre 
god innan barnet började på Liljanskolan och alla föräldrar anser att förmågan hade blivit god 
eller mycket god då barnet slutade där.  
 
Föräldraparet beskriver hur deras son Viktor knappt deltog i undervisningen i föregående 
skola eftersom det var väldigt stökigt i hans klass och han var utagerande och aggressiv. Han 
fick ingenting gjort på lektionerna och låg väldigt mycket efter i skolarbetet. Den första 
terminen på Liljanskolan var han lugn och deltog i undervisningen men de följande tre 
terminerna fick han regelbundna raseriutbrott i klassrummet och det gick ut över 
undervisningen. Viktors pappa säger att han satt och studerade ungefär halva tiden på 
Liljanskolan, men jämfört med den tidigare skolan fick han mycket mer gjort där. 
 
Eriks pappa säger att Erik låg efter i skolarbetet när han kom till Liljanskolan, men att han 
kom igång efter ett tag och lärde sig ta eget ansvar. Fridas mamma tycker inte att skolarbetet 
har varit något problem för Frida. Hon säger att Frida inte tyckte att hon fick tillräckligt med 
hjälp i den tidigare skolan men att det ändrades på Liljanskolan. 
 
5.2.2 Koncentrationsförmåga 
När det gäller barnets förmåga att koncentrera sig i skolan svarade sexton av arton föräldrar 
att deras barns koncentrationsförmåga var mindre god eller inte alls god innan barnet började i 
Liljanskolan. Efter tiden där bedömer sjutton stycken den som god eller mycket god. 
 
Tabell 2. Barnets förmåga att koncentrera sig före respektive efter tiden på Liljanskolan. Antal 
föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 5 
God 2 12 
Mindre god 8 1 
Inte alls god 8 0 
 
Sjutton av arton föräldrar anser att barnens koncentrationsförmåga förbättrats och en tyckte att 
den var oförändrad, att den var god såväl före som efter. Det vanligaste svaret var att 
förmågan hade gått från mindre god till god, vilket sju personer svarade.  
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Samtliga intervjupersoner berättar att deras barn hade svårt att koncentrera sig på skolarbetet i 
den tidigare skolan, mycket beroende på att det var stökigt i klassrummet. De var även 
överens om att barnen kunde koncentrera sig bättre i Liljanskolan eftersom det var lugnare 
där. Fridas mamma säger följande om sitt barn: 
 

”Hon var ju van vid att skärma av sig för att få…för att kunna koncentrera sig, det här 
med hörselkåpor det satt hon ju med ett bra tag här och vi var ju lite bekymrade och 
tänkte hur ska det här försvinna, men det gick liksom bara av sig självt nästan.” 

 
5.2.3 Trivsel i skolan 
I enkäten skattade föräldrarna hur de upplevde att deras barn trivdes i skolan före respektive 
under tiden då barnet gick på Liljanskolan. 
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Figur 1. Skattad trivsel före respektive under barnets tid på Liljanskolan på en skala mellan 1 och 10, 
där 1 är lägst och 10 är högst. 
 
Samtliga arton föräldrar bedömde att deras barn trivdes bättre under tiden på Liljanskolan än i 
föregående skola. De vanligaste svaret på hur trivseln var innan Liljanskolan var 1 och 2, 
vilket sju respektive fem stycken tyckte. Medianen låg på 2. Sju föräldrar svarade 10 på 
frågan hur trivseln var under tiden på Liljanskolan, vilket var det vanligaste svaret. De andra 
svaren var relativt jämnt fördelade mellan 5 och 9. Medianen var 8,5. 
 
Viktors mamma beskriver att hennes son inte trivdes alls i föregående skola, om Liljanskolan 
säger hon:  
 

”Han älskade att gå dit, han älskade Liljanskolan, så han trivdes väldigt bra där. Men 
inte med barnen, utan han tyckte väldigt mycket om stället och personalen och allt 
program de gjorde och maten, han har alltid varit matglad, och slöjden, det tyckte han 
jättemycket om.” 
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Eriks pappa beskriver att hans sons upplevelse av att gå till skolan förändrades under tiden på 
Liljanskolan:  
 

”Han började tänka lite framåt och började tänka på andra saker än vad han gjorde 
förut, att jag undrar vad som händer när jag går till skolan idag och såna situationer, 
men här...han var lugnare, han kände sig tryggare när han kom hit.” 

 
Fridas mamma målar upp en bild av att Frida trivdes på Liljanskolan, hon säger bland annat 
att hon tror att Frida längtar tillbaka. 
 
5.2.4 Skolform efter Liljanskolan 
Efter avslutad skolgång på Liljanskolan började åtta av tolv barn i en vanlig klass. Tre stycken 
gick sedan i en mindre klass och ett barn började i en mindre klass som var en 
samverkansklass med BUP. 
 
Frida började i en vanlig klass efter Liljanskolan. Erik gick först i en mindre klass men efter 
en termin kunde han börja i en vanlig klass. Viktor kunde inte gå vidare till en vanlig klass 
direkt efter tiden på Liljanskolan men även han gick vidare till en vanlig klass efter en tid. 
 
5.3 Barnets relation till andra barn 
5.3.1 Fungera med barn i grupp 
Sexton av föräldrarna beskriver barnets förmåga att fungera med andra barn i grupp som 
mindre god eller inte alls god före tiden på skolan. Situationen förbättrades under tiden på 
skolan till att femton föräldrar tyckte att barnets förmåga var god eller mycket god när barnet 
slutade där. 
 
Tabell 3. Barnets förmåga att fungera med barn i grupp före respektive efter tiden  på  Liljanskolan. 
Antal föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 4 
God  2 11 
Mindre god 8 3 
Inte alls god 8 0 
 
Sjutton av arton föräldrar bedömde att deras barns förmåga att fungera med barn i grupp har 
utvecklats positivt under tiden på Liljanskolan medan en förälder tyckte att barnets förmåga 
var oförändrat god. Det vanligaste svaret var att deras barn hade gått från att ha mindre god 
till god förmåga att fungera med barn i grupp, vilket en tredjedel av föräldrarna tyckte. 
 
För Viktor har det fungerat bra att umgås med kompisar i grupp hemma på gatan, tycker hans 
pappa, men det har däremot inte alls har fungerat i skolan. Detta förändrades inte under tiden 
på Liljanskolan. I likhet med Viktor hade Erik svårt att leka med barn i grupp i sin tidigare 
skola. Det fungerade dock bra på fritiden och även under tiden på Liljanskolan. Eriks pappa 
säger också att Erik under tiden på Liljanskolan fick en chans att visa vem han egentligen var 
och att han var en helt annan person när han slutade där mot när han började. 
 
Fridas mamma säger att Frida hade svårt att umgås i grupp när hon gick i sin gamla skola och 
att hon helst lekte tillsammans med bara en kompis. På Liljanskolan kunde hon leka i grupp 
och hon har också en känsla av att det fungerar i den nuvarande skolan.  
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5.3.2 Utveckla varaktiga kompisrelationer 
Föräldrarna fick bedöma hur deras barns förmåga att utveckla varaktiga kompisrelationer var 
tidigare och när barnet slutade på skolan. 
 
Tabell 4. Barnets förmåga att utveckla varaktiga kompisrelationer före respektive efter tiden på 
Liljanskolan. Antal föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 3 
God  3 8 
Mindre god 5 6 
Inte alls god 10 1 
 
Femton av arton föräldrar anser att barnets förmåga var mindre god eller inte alls god innan 
tiden på Liljanskolan. Ser man till situationen efter beskriver elva föräldrar förmågan som 
mycket god eller god. Sexton föräldrar skattade att förmågan hade förbättrats, en fann att den 
var oförändrat mindre god och en ansåg att den inte alls var god såväl före som efter.  
 
Eriks pappa beskriver att det var några barn på den tidigare skolan som retade Erik, men att 
han annars aldrig har haft några problem med kompisar. Han har haft lätt att få kompisar och 
han har även kunnat behålla flera vänner över tid. 
 
Viktors pappa ser inte att tiden på Liljanskolan har haft någon inverkan på Viktors förmåga att 
utveckla varaktiga kompisrelationer;  
 

”Men i skolan så fungerar det inte alls då. Men här hemma så är han inte udda liksom, 
här på gatan, han är ingen udda kille utan det flyter på.” 

 
Frida har inte haft några svårigheter med att få kompisar varken före, under eller efter tiden på 
Liljanskolan. När det gäller att utveckla längre mer varaktiga relationer till kompisar har det 
däremot inte fungerat lika bra, säger hennes mamma. 
 
5.3.3 Hantera konflikter med andra barn 
Samtliga sjutton föräldrar som svarat på hur det såg ut innan Liljanskolan bedömde att deras 
barns förmåga att hantera konflikter med andra barn var mindre god eller inte alls god. En 
person har inte svarat på frågan. Tretton av arton föräldrar har bedömt att förmågan var god 
eller mycket god efteråt. 
 
Tabell 5. Barnets förmåga att hantera konflikter med barn. Antal föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 4 
God 0 9 
Mindre god 7 5 
Inte alls god 10 0 
 
Femton föräldrar av sjutton ansåg att förmågan att hantera konflikter med andra barn hade 
förbättrats. Två stycken ansåg att den var oförändrat mindre god. Den person som inte svarat 
på hur det såg ut innan bedömde att barnets förmåga var god efter tiden på skolan. 
 

 19 



Eriks pappa beskriver att Erik blev ”lite småmobbad” i den tidigare skolan. Han återkommer 
till att Erik alltid hade taggarna utåt innan han började på Liljanskolan och han säger också 
att:  
 

”Han hade alltid ögonen bak och fram och överallt. Men som sagt, det har ändrats 
väsentligt.”  

 
Pappan upplevde det som att Erik blev stämplad som en bråkmakare på den gamla skolan för 
att han blev arg och hamnade i slagsmål när de andra barnen retade honom. På Liljanskolan 
uppfattade pappan det däremot som att han inte hade några problem med att få kompisar utan 
att alla barnen verkade vara kompis med honom. Han anser också att Erik med hjälp av att 
han fick bättre självförtroende under tiden på Liljanskolan kan handskas bättre med att någon 
är dum mot honom i skolan. 
 

”…jag tror att han fick den här självförtroendekicken så att nu står han emot sånt här på 
ett annat sätt. Genom att de märker att han har tuffat till sig och vågar så att då är det 
inte lika roligt längre.” 

 
Fridas mamma berättar att Frida ofta hamnade i konflikter med andra barn i hennes 
föregående skola och att hon inte fick någon hjälp av skolpersonalen med att lösa dem. På 
Liljanskolan upplever mamman att de vuxna hade mer tid med att lösa de konflikter som 
uppstod och att barnen också fick lära sig att vänta på sin tur. Hon tycker också att hon ser 
skillnad på hur det fungerade på rasterna i den gamla skolan jämfört med på Liljanskolan. 
 

”I vanliga skolan då innan hon började här och det var ju inte en människa ute på rasten 
alltså utan de sprang ju runt där då och slog på varann och bråkade med varandra och 
ingen som styrde upp alltså och sen så kom de ut och började gapa och skrika på 
ungarna och tror att då funkar det. Det funkar ju inte, man måste vara med. Så det var ju 
jätteskillnad här då när man vet att här var det tolv barn och så var det två, tre, fyra 
vuxna med ute på rasten som såg och kunde hjälpa till.” 

 
Viktors pappa beskriver att Viktor hamnade i konflikter med barn innan tiden på Liljanskolan: 
 

”Det är ju vanligt för pojkar med hans problem också att de har svårt att få kompisar och 
det blir ju konflikter ibland och då tröttnar ju kompisarna på att umgås liksom om det är 
för mycket konflikter.” 
 

Viktors föräldrar såg inte någon större skillnad på konflikterna under tiden på Liljanskolan. 
Det är först på senare tid som de upplever att han har börjat fungera bättre med andra barn då 
han inte längre är lika utagerande. 
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5.4 Barnets relation till vuxna 
När det gäller barnets relationer till vuxna fick föräldrarna svara på i vilken riktning de tyckte 
följande hade förändrats: relationen mellan sig själv och barnet, sin roll som förälder, barnets 
relation till andra vuxna såsom släktingar och skolpersonal samt barnets förmåga att lita på 
andra människor. Svarsalternativen var mycket positiv, positiv, oförändrad, negativ och 
mycket negativ. Ingen av föräldrarna hade kryssat i att de områden som redovisas i figuren 
nedan hade förändrats i negativ riktning varför vi väljer att inte visa de alternativen. 
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Figur 2. Förändring under tiden på Liljanskolan vad gäller olika aspekter av barnets relation till 
vuxna. Antal föräldrar. 
 
5.4.1 Relationen mellan förälder och barn och rollen som förälder 
En majoritet av föräldrarna har en positiv bild av hur relationen mellan de själva och deras 
barn har utvecklats under tiden på Liljanskolan. Sex av arton föräldrar anser att relationen 
mellan dem och deras barn har förändrats i mycket positiv riktning och tio av arton tycker att 
den förändrats i positiv riktning, två anser att den är oförändrad. Rollen som förälder visar på 
ungefär samma resultat, fem stycken tycker att den har förändrats i mycket positiv riktning, 
elva stycken i positiv riktning och två har svarat att den var oförändrad. 
 
Viktors mamma uppger att hon fick en närmare relation till honom under tiden på 
Liljanskolan eftersom hon var i skolan mycket och hade mycket kontakt med personalen där. 
Båda Viktors föräldrar tyckte att de själva fick vägledning av personalen på skolan i hur de 
skulle förhålla sig till sin son. Pappan kände att han hade fått lära sig att sätta gränser och 
mamman sa att:  
 

”Så fick man verktyg till hur man ska förhålla sig till hans utbrott och så när man är på 
Liljanskolan. Så det var som en liten utbildning för oss också, hur man kan hantera och 
man var mer pedagogisk själv och det smittade av sig här hemma.”   

 
Relationen mellan Erik och hans pappa beskriver pappan som att den alltid har varit bra, men 
han tycker ändå att den till viss del har ändrat sig under tiden som Erik gick på skolan:  
 

”Han blev lugnare liksom, han kunde prata…man fick kontakt med honom på ett annat 
sätt”   

 
Fridas mamma tycker att det är svårt att säga om hennes relation till Frida förändrades under 
tiden på Liljanskolan. Hon kan dock se att hennes roll som förälder till viss del har ändrats när 
det gäller att sätta gränser för Frida. Hon tycker också att hon kunde fokusera mer på det 
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positiva kring sitt barn under tiden på Liljanskolan och hon tror att det är något som hon 
förmedlade till Frida.  
 
Samtliga intervjupersoner beskriver också att de som föräldrar blev väldigt lättade och 
lugnare i och med att deras barn började på Liljanskolan, bland annat eftersom de visste att de 
kunde få professionell hjälp där. 
 
5.4.2 Relationen till andra vuxna och förmåga att lita på andra 
De allra flesta föräldrarna tycker att deras barn har fått en positivare relation till andra vuxna 
och även utvecklat sin förmåga att lita på andra. Resultatet ser likadant ut på frågorna om 
relationen till andra vuxna och barnets förmåga att lita på andra; två föräldrar har upplevt att 
det har förändrats i mycket positiv riktning, femton föräldrar anser att det har förändrats 
positivt och en förälder upplever det som oförändrat.  
 
På frågan om hur barnets relation till andra vuxna har förändrats under tiden på Liljanskolan 
svarar Eriks pappa:  
 

”Ja…det är som…han accepterar, alltså det är inga problem med det, han har inte de där 
aggressionerna längre. Det hade han ju faktiskt när han kom hit (till Liljanskolan, egen ant.) att 
vuxna var…det var någonting man skulle passa sig för. Han hade alltid taggarna utåt när han 
träffade vuxna, men det försvann.” 

 
Vad gäller relationen till andra vuxna utanför skolan tycker inte Fridas mamma att det har 
varit några problem. På frågan om hur det har fungerat med lärare och vuxna i skolan och om 
det förändrades under tiden på Liljanskolan säger mamman:  
 

”Ja, men det tror jag, och det är som jag säger, det beror på hur man är själv. Jag 
menar här (på Liljanskolan, egen ant.) är de ju väldigt bestämda och har en genomtänkt 
idé hur de behandlar barnen så att det är skillnad förstås. Men som de gjorde där 
borta, där alla körde sitt eget race och inte…och den ena kom och nästa gick liksom 
och …ja, så det är klart, det har väl fått henne att lita lite mer på de vuxna.” 

 
Hon berättar också att Frida rymde hem från sin tidigare skola och hon tror att det måste ha 
tytt på att hon inte hade så mycket tillit till de vuxna där. Hon tycker ändå att det känns som 
att Frida litar på andra människor, men hon vet inte om det har blivit mer eller mindre under 
tiden på Liljanskolan. Viktors föräldrar säger att Viktor hade stort förtroende för personalen 
på Liljanskolan, vilket de inte upplevt att han hade till personalen på den föregående skolan. 
 
5.4.3 Hantera konflikter med vuxna 
När det gäller barnets förmåga att hantera konflikter med vuxna upplever de flesta föräldrar 
stora skillnader. Från att ingen av föräldrarna ansåg att barnets förmåga var god eller mycket 
god innan barnets tid på Liljanskolan, tycker hela sexton av de arton föräldrarna att barnets 
förmåga var god eller mycket god efter tiden på skolan. 
 
Tabell 6. Barnets förmåga att hantera konflikter med vuxna före respektive efter  tiden på 
Liljanskolan. Antal föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 4 
God 0 12 
Mindre god 12 2 
Inte alls god 6 0 
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Sexton föräldrar bedömde att förmågan förbättrats medan två tyckte att den var oförändrat 
mindre god. Det vanligaste svaret var att förmågan gått från mindre god till god, vilket sju 
personer tyckte. 
 
Viktor hamnade ofta i konflikter med vuxna både innan och under tiden på skolan. Viktors 
pappa ansåg att Viktor fick verktyg och började förstå hur man kunde hantera konflikter med 
vuxna på ett bättre sätt under tiden på Liljanskolan och att han kunde använda det i nästa 
skola. Eriks pappa säger att Erik lärde sig att acceptera vuxna under tiden på skolan på ett 
annat sätt, han blev av med de aggressioner han hade haft tidigare. Fridas mamma beskriver 
att Frida ofta vill ha sista ordet i diskussioner med vuxna. Det är något hon upplever finns 
kvar idag men att det är något som har minskat över tid. 
 
5.5 Barnets förmåga att kontrollera sin ilska 
Föräldrarna fick bedöma hur de upplevde barnets förmåga att kontrollera sin ilska innan 
barnet började på Liljanskolan samt när barnet slutade där. Sjutton föräldrar bedömde sitt 
barns förmåga att hantera sin ilska som mindre god eller inte alls god före tiden på skolan. 
Endast en förälder tyckte att den var god. Efter tiden på skolan bedömde tolv föräldrar 
förmågan som god eller mycket god. Sex föräldrar ansåg att den var mindre god. 
 
Tabell 7. Barnets förmåga att kontrollera sin ilska före respektive efter tiden  på Liljanskolan. Antal 
föräldrar. 
 Före Efter 
Mycket god 0 6 
God 1 6 
Mindre god 7 6 
Inte alls god 10 0 
 
Tolv av arton föräldrar tyckte att deras barns förmåga att kontrollera sin ilska hade förbättrats 
under tiden på skolan. Resultatet visar alltså på en förbättring av situationen, men för en del 
barn verkar det finnas mer att jobba med när det gäller förmågan att kontrollera sin ilska då 
sex föräldrar upplevde barnets förmåga som mindre god även efter tiden på skolan och fyra 
föräldrar tyckte att den var oförändrat mindre god. Det var dock ingen som hade svarat 
alternativet inte alls god jämfört med tio innan tiden på skolan.  
 
Eriks pappa beskriver hur det kunde se ut innan Erik började på Liljanskolan: 
 

”Jag har många gånger åkt hem från jobbet när det var den andra skolan. Då skulle 
grabben hem, och då lugnade han ner sig, man satt där och pratade en stund och fick lite 
lugn och ro. Och så kunde han vara så uppspänd när han kom hem så han kunde sova i 
två timmar precis som att stänga av en strömbrytare.” 

 
Numera upplever pappan att Erik kan känna av och läsa sig själv bättre. Han menar att Erik 
vet att han lätt blir grinig när han är trött och då går han en stund för sig själv och lugnar ner 
sig. Han säger att Erik inte får sådana utbrott som han tidigare fick och att han börjar få 
tillbaka lite av den ”normala spärren”.  
 

”Han lärde sig att hantera kriser och sånt där på ett helt annat sätt. Han blev väl arg här 
också, men han jobbade med det själv. Han insåg att…han började få insikt att det var 
inte hans fel allting om det var någonting. Det där hade han ju för sig på den andra 
skolan, så fort det var någonting så var det bara hans fel allting, eftersom han var ju 
bråkmakaren.” 
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Viktor hade stora problem med att kontrollera sin ilska i den skolan han gick i innan 
Liljanskolan, han slog sönder inredningen i skolan och kastade stolar och krukor omkring sig.  
Vad som hände med Viktors förmåga att kontrollera sin ilska under tiden på Liljanskolan är 
föräldrarna inte eniga om. Pappan menar att resultaten av arbetet med honom inte märktes så 
mycket förrän Viktor gick vidare i nästa skola;  
 

”Och då plötsligt så hade han lärt sig det här med att när jag känner att jag vill kasta 
alla böcker åt alla håll, så gör jag inte det. Och det där det märktes inte förrän egentligen 
efter han hade gått ut där på Liljanskolan. Utan det var först då som han liksom började, 
han lärde sig det där på Liljanskolan att det inte alltid är jag som bestämmer, men han 
använde det inte förrän i nästa skola egentligen.”   

 
Mamman ansåg däremot att metoden som Liljanskolan använde sig av inte passade Viktor så 
bra och att det var svårt att avgöra om tiden på Liljanskolan hade gett några resultat:  
 

”Det var en mognad också som kom, han växer ju, så det är svårt att veta om det var 
hans egen mognad eller om det var Liljan.”  

 
Före tiden på Liljanskolan hade Frida utbrott ibland men det försvann under tiden på 
Liljanskolan. Fridas mamma säger att hon har svårt att sätta fingret på om det var Liljanskolan 
som bidrog till den positiva utvecklingen hos Frida eller om den hade kommit ändå. Även 
Eriks pappa kommenterar att Erik har mognat under tiden på Liljanskolan vilket kan ha 
påverkat hans förmåga att kontrollera sin ilska i positiv riktning. 
 
5.6 Barnets självförtroende 
I enkäten fick föräldrarna skatta på en skala 1-10 hur de upplevde sitt barns självförtroende 
innan barnet började på Liljanskolan respektive när barnet slutade där.  
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Figur3. Skattat självförtroende före respektive efter barnets tid på skolan på en skala 1-10, där 1 är 
lägst och 10 är högst. 
 
Resultatet visar att alla föräldrar upplever att deras barns självförtroende stärktes eller var 
fortsatt starkt under tiden på Liljanskolan. Alla föräldrar skattade sitt barns självförtroende 
högre efter tiden på skolan än före, undantaget var en förälder som skattade sitt barns 
självförtroende som 10 både före och efter tiden på skolan. Medianen låg på 3 före och 7,5 
efter tiden på skolan. Tre föräldrar ansåg att deras barns självförtroende hade ökat med sju 
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steg på skalan, vilket var den största ökningen. Den minsta ökningen var ett steg, vilket en 
förälder skattade. 
 
Eriks pappa beskriver att Eriks självförtroende var i botten när han kom till Liljanskolan och 
att han alltid hade taggarna utåt. Han ger följande exempel på hur han tyckte att Eriks 
självförtroende utvecklades under tiden på skolan: 
 

”Han kanske vågar lite mer nu. Han vågar säga vad han tycker om saker och ting nu 
utan att han känner att han behöver bli nedklassad eller nåt sånt där att det är dumt. Han 
vågar prata mer öppet…”  
 
”Om man ber honom göra något, vet han att…han känner att han klarar av det. Den 
känslan hade han väl inte kanske riktigt förut. Nu känner han att går det inte som det ska 
så är det inte hela världen. Alla kan göra en miss.” 

 
Fridas mamma ger exempel på hur hon upplever Fridas självförtroende: 
 

”Mamma: Nej, men det kunde vara sådär att om hon gjorde illa sig så kunde hon 
vara, ”ja, det är väl ingen som bryr sig här” och sådär. Alltså självförtroendet tror 
jag att hon har, för självförtroendet tycker jag, det är ju det här att man tror att man 
klarar och att man kan och att man är kapabel och duglig och det tror jag att hon 
tycker men självkänslan är en annan sak, vad hon själv är värd så att säga, det har 
nog varit lite lägre ja.  
Intervjuare: Förändrades det under tiden här tror du, att hon stärktes? 
Mamma: Nja, det var nog mera att det sattes ord på det, att du är ju den du är ändå, 
du är värd lika mycket som alla andra mera så kanske på ett intellektuellt plan att hon 
får jobba med det ändå  fortsättningsvis.” 

  
Föräldraparet uppger att Viktors självförtroende inte stärktes under tiden på Liljanskolan 
förutom när det gäller att åka kommunalt själv, vilket han lärde sig att klara av under tiden där 
och att självförtroendet fick en skjuts av det. 
 
5.7 Övriga resultat 
5.7.1 Liljanskolans påverkan på barnet idag 
Föräldrarna fick skatta i hur hög grad de upplever att tiden på Liljanskolan påverkar deras 
barn idag. 
 
Tabell 8. I hur hög grad föräldrarna upplever att tiden på Liljanskolan påverkar deras barn idag. 
Antal föräldrar. 
 I mycket hög 

grad 
I hög grad I viss grad Inte alls 

Antal föräldrar 11 6 1 0 
 
Samtliga föräldrar tycker att deras barn fortfarande påverkas av tiden på Liljanskolan, de 
flesta har bedömt att de påverkas i mycket hög grad. 
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5.7.2 Föräldrarnas bedömning av skolan 
Föräldrarna fick skatta på en skala 1-10 hur nöjda de var med tiden på Liljanskolan som 
föräldrar. Majoriteten av föräldrarna var mycket nöjda, elva stycken skattade 10, sex stycken 
skattade 9 och en skattade 7. 
 
Det var elva av arton föräldrar som valde att fylla i utrymmet för övriga kommentarer i 
enkäten. Fem personer gav genomgående positiva kommentarer där de beskrev en gynnsam 
utveckling för sina barn, två av dessa skrev även att tiden på skolan hade varit värdefull för 
hela familjen. Den ena av de två skrev så här: 

 
”Jag är väldigt nöjd med mitt barns tid på Liljanskolan. Den betydde oerhört mycket för 
oss som familj anser jag. Vi fick mycket hjälp med våra relationer inom familjen, särskilt, 
och även i övrigt. Vi är väldigt tacksamma för denna tid och vad som har kommit ut från 
den, och jag vet att mitt barn också uppskattar Liljan väldigt mycket.” 
 

Fyra föräldrar gav kommentarer som antydde att de var positivt inställda till skolan men att de 
även ansåg att det fanns områden som till viss del är eller har varit negativa för deras barn. En 
förälder tyckte att det fortfarande fanns mycket att arbeta med vad gäller relationer till andra 
och en annan skrev att resultaten inte visade sig förrän efter Liljanskolan. Två personer tyckte 
inte att förändringen barnen genomgått på skolan höll i sig över tid, en av dem skrev följande: 
 

”I mitt barns fall har det gått super i femman (året efter avslutning på Liljan), sådär i 
sexan och nu är hon åter på katastrofnivå i sjuan. Det borde finnas uppföljningsprogram 
under hela resten av skolgången.” 

 
En förälder skrev att denne hade varit missnöjd med en lärares sätt att hantera konflikter med 
barn. En kommentar redovisas inte här eftersom vi inte förstod innebörden av den. Det var 
oklart om den syftade på tiden på Liljanskolan eller barnets nuvarande skola. 
 
5.8 Sammanfattning 
I tabellen nedan visas hur många av föräldrarna som beskrivit situationen inom de olika 
områdena som positiv före respektive efter tiden på Liljanskolan. Skolsituationen, relationen 
till barn, konflikter med vuxna samt kontroll av ilska har sammanställts genom att redovisa 
antalet föräldrar som har svarat god eller mycket god före respektive efter. När det gäller 
självförtroende och trivsel i skolan, där svarsalternativen var 1-10, har 1-5 setts som negativa 
svar och 6-10 setts som positiva och det är antalet föräldrar som skattat sitt barns 
självförtroende som positivt före respektive efter tiden på skolan som visas. Trivseln i skolan 
visar hur det såg ut före och under, inte efter, tiden barnet gick på skolan. I tabellen redovisas 
också förändringen mellan situationen före och efter inom samtliga ovanstående områden. 
 
Frågorna under temat relationer till vuxna, förutom frågan om konflikter med vuxna, har inte 
varit utformade på samma sätt i enkäten som de övriga frågorna som har varit ”före-och efter- 
frågor”. Här har vi istället frågat i vilken riktning olika aspekter av barnets relationer till 
vuxna har utvecklats. Dessa resultat redovisas följaktligen inte på samma sätt i tabellen. I 
tabellen redovisas antalet föräldrar som svarat att utvecklingen varit positiv eller mycket 
positiv i kolumnen för förändring. Kolumnerna för före och efter är alltså tomma på grund av 
att vi inte har dessa uppgifter. 
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Tabell 9. Förändring inom olika områden under tiden på Liljanskolan. Antal föräldrar.  
 Före Efter Förändring 
Skolsituationen    
Deltagande i undervisningen 0 18 18 
Koncentrationsförmåga 2 17 15 
Trivsel i skolan 1 17 16 
Relationen till barn    
Fungera med barn i grupp 2 15 13 
Konflikter med barn 0 12 12 
Utveckla varaktiga kompisrelationer 3 11 8 
Relationen till vuxna    
Konflikter med vuxna 0 16 16 
Lita på andra människor - - 17 
Relation till andra vuxna - - 16 
Relation mellan förälder och barn - - 16 
Rollen som förälder - - 16 
    
Kontroll av ilska 1 12 11 
    
Självförtroende 2 15 13 
 
Sammanfattningsvis visar tabellen att de områden som föräldrarna tyckte var mest 
bekymmersamma innan deras barn började på Liljanskolan var deltagandet i undervisningen, 
konflikter med andra barn och konflikter med vuxna. Det föräldrarna upplevde som minst 
problematiskt var deras barns förmåga att utveckla varaktiga kompisrelationer, 
koncentrationsförmågan samt att fungera med barn i grupp. Skillnaderna mellan de olika 
områdena är dock inte stora, de flesta föräldrarna upplevde samtliga områden som 
problematiska innan tiden på skolan. Deltagandet i undervisningen, koncentrationsförmågan 
och trivseln i skolan var föräldrarna var mest nöjda med när barnet slutade på skolan. 
 
Om man ser till förändringen inom de områden där man ser situationen både före och efter är 
den störst inom deltagande i undervisningen, trivseln i skolan och konflikter med vuxna. 
Föräldrarna har även sett positiva förändringar när det gäller relationen och förtroendet för 
andra vuxna såväl som relationen mellan de själva och barnet och deras egen roll som 
förälder. Det område som har förändrats minst är barnets förmåga att utveckla varaktiga 
kompisrelationer. Det tema som det har skett störst förändring inom är skolsituationen och det 
som förändrats minst är temat kontroll av ilska. Man får dock ha i åtanke det skilda antalet 
frågor kring varje tema i enkäten. 
 
Resultatet från enkäten visar alltså upp en i det närmaste entydig positiv bild. Svaren från 
intervjuerna har dock påvisat att bilden är mer komplex. Intervjupersonerna har 
uppmärksammat att positiva förändringar inte har skett inom alla områden för barnen samt att 
skolans arbetssätt har passat vissa barn bättre. Det har även framkommit att det är svårt för 
föräldrarna att avgöra om förändringarna hos deras barn är direkt relaterade till Liljanskolans 
arbetssätt eller om andra faktorer såsom mognad har spelat en stor roll. 
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6. Analys  
 
6.1 Uppfylls verksamhetens mål utifrån studerade teman? 
Liljanskolans övergripande målsättning är att eleven efter cirka fyra terminer ska kunna återgå 
till ordinarie skolverksamhet (Web-dokument A). Vår undersökning visar att åtta av tolv barn 
återgick till vanlig klass, tre började i en mindre klass och en i en samverkansklass med BUP. 
Vi antar att ordinarie skolverksamheten betyder att barnet börjar i en vanlig klass vilket i så 
fall innebär att målet inte uppnåtts helt. Majoriteten har ändå kunnat gå vidare till vanlig klass 
direkt efter tiden på Liljanskolan, vilket vi tycker tyder på att det är ett bra mål att sträva efter, 
även om det inte är möjligt att uppnå för alla elever.  
 
För att nå det övergripande målet arbetar personalen bland annat med delmålen att stärka 
barnens självkänsla, öka tilliten till vuxenvärlden, förstå och klara av ömsesidighet i 
relationer, tillägna sig redskap för konfliktlösning samt att kunna anpassa sig till gruppnormer 
(Web-dokument A). Resultatet visar på en förbättring inom samtliga områden. Det område 
där man kan se störst förbättring utifrån delmålen är tilliten till vuxenvärlden och hantering av 
konflikter med vuxna. Ett område där målet inte uppfyllts i lika stor utsträckning är att 
relatera till andra barn, både när det gäller att vara i grupp, att hantera konflikter och utveckla 
varaktiga kompisrelationer.   
 
Ett delmål är att stärka barnets självkänsla. Vi har i vår undersökning valt att fråga 
respondenterna om barnets självförtroende och inte specifikt om självkänsla. Detta gjordes för 
att vi ansåg det vara svårt för föräldrarna att skatta någon annans självkänsla eftersom det är 
något som enligt vår uppfattning ligger väldigt nära individen. Självkänsla och självförtroende 
är inte synonymer, men vi tycker ändå att föräldrarnas positiva skattning av självförtroendet 
kan ge en antydan om självkänslan. Resultatet visar således på en förbättring även inom detta 
område. 
 
Utifrån ovanstående drar vi slutsatsen att delmålen i stort sett är uppnådda då resultatet visar 
på en förbättring. Detta är dock inte gemensamt för alla barn. Vissa föräldrar har upplevt en 
större förändring än andra och för några barn bedöms vissa områden vara oförändrade. Alla 
mål kan alltså inte uppnås för alla barn inom alla områden, men vi anser ändå att det kan vara 
värdefullt om förändringar visar sig inom några områden då det kan bidra till en förbättring av 
helheten.  
 
6.2 Koppling till tidigare forskning 
Enligt den tidigare forskningen är risken större för att ett normbrytande beteende som tar sin 
början i barndomen stabiliseras över tid än om debuten sker i ungdomen (Andershed & 
Andershed, 2005, s. 18f). På Liljanskolan behandlar man de svårigheter som har uppkommit i 
barndomen. Om man utgår från den tidigare forskningen kan man alltså anta att i och med att 
barnens problematik behandlas när de fortfarande är barn, minskas risken för att deras 
problem stabiliseras över tid. Med tanke på detta borde det alltså vara extra viktigt att barn 
som har svårigheter får stöd och behandling i tid. 
 
De internationella programmen vi har redovisat under avsnittet tidigare forskning vänder sig 
till antingen barnen, föräldrarna eller bådadera. Liljanskolan vänder sig och ger stöd till både 
barnen och föräldrarna på skolan. Vi tycker att det är positivt att man kombinerar detta och 
även vänder sig till föräldrarna då resultatet har visat att föräldrarna har stärkts i sin 
föräldraroll och att de blev lugnare och kände stöd från skolan. Genom att vända sig till både 
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föräldrar och barn tror vi att det blir lättare för både föräldrarna och barnen att handskas med 
barnens svårigheter då föräldrarna blir mer involverade i vad som händer i skolan. 
 
Vi tycker också att det kan vara värdefullt för barnen att få hjälp och stöd med de svårigheter 
som kan uppstå i skolmiljö direkt i skolan vilket verkar vara sällsynt här i Sverige då den 
behandling som finns för barn med den här typen av problematik oftast sker i hemmet eller på 
klinik. Om man relaterar detta till det internationella programmet kognitiv beteendeträning 
där behandlingen sker på kilink har det visat sig att barnen har svårt att ta med sig de 
kunskaper de får under behandlingen till andra situationer. En fördel med terapiskolor som vi 
ser det är att behandlingen sker i en skolliknande miljö, vilket borde göra det lättare för 
barnen att ta med sig sina färdigheter till den nya skolan. Liljanskolan är en väldigt liten skola 
och kan därför inte likställas med en vanlig skola, men barnen får där möjlighet att försöka 
lära sig att handskas med de svårigheter som kan uppkomma i skolan, både när det gäller 
undervisningen och att umgås med jämnåriga och vuxna. Detta kan självklart också innebära 
nackdelar såsom att barnen på Liljanskolan är vana vid att ha många vuxna omkring sig som 
finns tillhands hela tiden och alltid kan hjälpa till vid exempelvis konfliktlösning, något som 
vi tror är sällsynt i andra skolor. 
 
Det som är gemensamt för vår undersökning och de tidigare undersökningarna om 
terapiskolor som vi har redovisat, är att majoriteten av föräldrarna är nöjda med tiden på 
terapiskolan. Resultatet från uppföljningen av Liljeholmens terapiskola visade dock att den 
övervägande delen av barnen hade utvecklats positivt, men att det inte var lika många som 
upplevde att familjerelationerna eller rollen som förälder hade förändrats. I vår undersökning 
har däremot de allra flesta föräldrarna upplevt att både relationen mellan dem och deras barn 
och rollen som förälder har förändrats i positiv eller mycket positiv riktning, vilket skiljer sig 
från den tidigare undersökningen. Undersökningarna fokuserar på något olika områden, men i 
likhet med vår undersökning visar de att majoriteten av barnen har utvecklats positivt och att 
situationen kring barnen har förändrats och förbättrats. De flesta barnen har också kunnat 
fortsätta i vanlig klass, men det finns också de som har börjat i mindre klass eller i någon 
annan skolform efter tiden på terapiskolan.  
 
Vi anser att resultaten från vår undersökning ligger i linje med de tidigare undersökningarna 
om terapiskolor vad gäller att barnen har utvecklats i positiv riktning och att föräldrarna är 
nöjda med tiden på skolan. 
 
6.3 Analys utifrån anknytningsteorin 
De allra flesta föräldrarna tycker att relationen mellan sig och sitt barn har utvecklats i positiv 
rikting under tiden på skolan. Att den relationen har utvecklats kan ha påverkat att barnets 
relation till andra vuxna och till andra barn också har förbättrats. En förklaring till det skulle 
kunna vara att de inre arbetsmodellerna, det vill säga barnets föreställningar om sig själv och 
relationen till anknytningspersonerna, för barnen i den här åldern påverkar hur barnet förhåller 
sig till människor utanför familjen. Om barnet har fått en mer positiv arbetsmodell av sin 
förälder som också har kunnat stämma överens med verkligheten har arbetsmodellen blivit 
mer effektiv vilket leder till tryggare anknytning. Det skulle alltså kunna leda till ett mer 
positivt samspel mellan barnet och andra i dess omgivning (Broberg et al., 2003, s. 116f; 
Lindén, 2003, s. 216f). 
 
Att samtliga föräldrar som deltagit i intervjuerna kände sig lugnare och lättade under deras 
barns tid på Liljanskolan kan ha påverkat barnets anknytningsbeteende i positiv riktning. 
Föräldrarna kan antas ha större förmåga att utgöra en trygg bas för barnet om de själva känner 
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sig trygga och då kan vara mer tillgängliga för barnet. För att kunna utgöra en trygg bas för ett 
barn i mellanbarnåldern är det viktigt att anknytningspersonerna finns tillgängliga för barnet 
fysiskt såväl som psykiskt (Broberg et al., 2006, s. 235f). Eftersom familjesamtal är en del av 
behandlingen på skolan och föräldrarna uppmuntras till att vara delaktiga i barnens skolgång 
borde det innebära att föräldrarna blev mer tillgängliga för barnen på båda dessa plan. 
 
Ett av de områden där föräldrarna som deltog i undersökningen hade märkt mest positiv 
utveckling var deras barns förmåga att hantera konflikter med vuxna. Intervjupersonerna 
beskriver även att barnen har fått större tillit till vuxenvärlden och att barnen hade förtroende 
för personalen på skolan. Det är viktigt för barn i den åldern att känna att de blir lyssnade på 
när något har hänt så att de känner sig trygga och accepterade (Broberg et al., 2006, s. 235f). 
Om barnen kände förtroende för personalen är det troligt att de vågade berätta saker för dem 
när det hände något på skolan vilket även kan ha lett till att barnets förmåga att hantera 
konflikter blev mer konstruktiv. 
 
När ett barn känner att det har en trygg bas känner han/hon sig säkrare och får större förmåga 
att utforska världen på egen hand (Lindén, 2003, s. 217), vilket kan antas leda till ökat 
självförtroende. Den trygga basen kan ha utvecklats dels genom en fördjupad relation till 
anknytningspersonerna, dels genom att skolan har utgjort en sorts trygg bas där barnen har 
känt sig säkrare. Intervjupersonerna har beskrivit att barnen har känt att de har kunnat lita på 
att personalen ser dem och finns där när de behöver dem, vilket är viktigt för barn i 
mellanbarndomen (Broberg et al., 2006, s. 235f). Då Liljanskolans verksamhet är väldigt 
personaltät finns det utrymme för att alla barnen kan få bekräftelse och bli sedda. Ett exempel 
är hur Fridas mamma beskriver hur rasterna förbättrades för Frida när hon gick på 
Liljanskolan då fler vuxna fanns tillgängliga. Tryggheten som skolan utgjort kan även antas 
vara en anledning till att barnens skolprestationer förbättrats, vilket i sin tur borde leda till 
ökat självförtroende eftersom skolan är en stor del av ett barns liv. 
 
Ett område där föräldrarna hade märkt minst positiv utveckling hos sina barn var barnens 
förmåga att utveckla varaktiga kompisrelationer till andra barn. Enligt anknytningsteorin 
skulle det kunna bero på att ju äldre en människa blir desto mer blir anknytningen ett 
personlighetsdrag som påverkar hur barnet utvecklar relationer till andra, vilket till viss del 
har börjat utvecklas hos barnen på skolan. Om barnet tidigare har haft en negativ anknytning 
till andra barn, som till exempel Erik som har blivit mobbad och stämplad som bråkmakare, 
kan det vara svårare att ändra på detta anknytningsbeteende om det har börjat bli en del av 
personen (Broberg et al., 2006, 236f). Resultatet visar att barnen har utvecklat förmågan att 
fungera med barn i grupp och konflikterna med barn har minskat under tiden på skolan. Att 
flera fortfarande har svårigheter att fördjupa relationerna till sina kompisar kan alltså bero på 
de tidigare anknytningserfarenheterna till barn.  
 
6.4 Analys utifrån rollteorin 
Enligt rollteorin är vårt beteende beroende av de rollförväntningar som riktas mot oss från 
andra och från oss själva (Tornstam, 2005, sid. 130). Rollen som skolelev har för många barn 
förändrats under tiden på Liljanskolan till att bli mer fungerande vilket kan bero på att 
förväntningarna som riktas mot barnet från omgivningen och från barnet själv har förändrats. 
Om barnet inte deltog i undervisningen i den föregående skolan förväntade sig läraren där 
förmodligen inte heller att han/hon skulle deltaga efter en tid. I skolan barnet började i efter 
Liljanskolan bär barnet däremot med sig vetskapen om att han/hon kan fungera i 
klassrummet, vilket kan göra att både barnet och den nya läraren har förväntningar på att 
barnet ska delta i undervisningen som alla andra.  
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Även när det gäller att hantera konflikter har barnen förmodligen fått en annan roll, då de 
flesta barnen har utvecklat sin förmåga att hantera konflikter med både barn och vuxna. I och 
med att barnen har fått hjälp av personalen på Liljanskolan att hantera konflikter borde de fått 
en mer välfungerande roll i sådana situationer där konflikter uppstår jämfört med tidigare. 
Barnen kan ha märkt att det innebär sociala vinster, såsom att det blir roligare i skolan, om de 
kan klara av att umgås med barn och vuxna utan att konflikter uppstår (Tornstam, 2005, s. 
133). 
 
De allra flesta föräldrarna bedömde att deras barns förmåga att umgås med barn i grupp 
förbättrades under tiden på Liljanskolan. När människor umgås i grupp skapas enligt 
rollteorin ett drama där flera medaktörer och eventuellt en publik deltar. Medaktörerna och 
publiken har stor makt över hur ett visst drama kommer att falla ut (Månson, 2003, s. 170). I 
de föregående skolorna kan de andra barnen, medaktörerna, ha övertalat barnet, aktören, att 
visa upp vissa karaktäristika som han/hon egentligen inte vill ha (Månson, 2003, s. 168f).  
De flesta barnen hade svårt att kontrollera sin ilska innan tiden på Liljanskolan. Är man den i 
gruppen som ofta visar upp en kort stubin kan medaktörerna och publiken göra att detta 
beteende bibehålls och personen kan komma att bli stämplad (Payne, 2002, s. 225). Eriks 
pappa beskriver exempelvis att han upplevde att Erik blev stämplad som en bråkmakare i 
skolan. På Liljanskolan menar han däremot att Erik fick möjlighet att visa upp vem han 
egentligen är, vilket kan bero på att medaktörerna och publiken, det vill säga de vuxna och de 
andra barnen på skolan, inte övertalade honom att visa upp det han inte är, vilket vi tror kan 
bero på att personalen kontinuerligt arbetar med att lära barnen gruppnormer och 
ömsesidigheten i relationen dem emellan. 
 
Rollosäkerhet uppstår då man är osäker på vad en roll kräver (Payne, 2002, s. 222f). Detta är 
något som flera barn kan ha upplevt då de i den tidigare skolan har haft problem med att 
umgås med barn vilket förmodligen har lett till dåliga erfarenheter av kompisrelationer. När 
de började på Liljanskolan kan de därför ha känt sig osäkra på hur de ska bete sig mot 
kompisar, vilka förväntningar de kan rikta mot kompisarna och vilka förväntningar 
kompisarna riktar mot dem. Efter avslutad skolgång har de flesta barnen blivit säkrare i sin 
roll i kompisrelationer, medan det för andra fortfarande verkar finnas en viss osäkerhet. 
 
Om en roll är oförenlig med en annan roll uppstår en rollkonflikt (Payne, 2002, s. 222f). En 
rollkonflikt kan ha uppstått då Erik i den föregående skolan visade upp en bild av sig själv 
som var oförenlig med den han egentligen tyckte att han var, det vill säga att han inte kände 
sig som den bråkmakare han blev stämplad som. Även för Viktor kan en rollkonflikt ha 
uppstått. Viktors pappa beskriver att det fungerade bra med kompisar hemma på gatan för 
Viktor, men att det i skolan inte fungerade alls varken i den gamla skolan eller på 
Liljanskolan. Det innebär att han hade en roll med kompisarna hemma och en annan när han 
umgicks med barnen i skolan. 
 
Det positiva resultatet gällande utvecklingen av relationen mellan förälder och barn skulle 
kunna bero på att både föräldrarna och barnen har förändrats i sina roller. Det kan ha varit så 
att föräldrarna upplevde rollosäkerhet i sin roll som förälder före tiden på Liljanskolan och 
inte riktigt visste hur de skulle handskas med sitt barn. Från skolan fick de stöd och kunde bli 
säkrare i sin roll och på hur de skulle hantera olika situationer. Viktors föräldrar beskriver till 
exempel hur de tycker att tiden på Liljanskolan var som en liten utbildning för dem och 
samtliga intervjuade föräldrar uppger att de själva blev lugnare och inte behövde oroa sig lika 
mycket för barnet då det började på Liljanskolan. Föräldrarna kan också ha börjat rikta andra 
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förväntningar mot barnet, vilket kan ha påverkat relationen. Både Fridas mamma och Viktors 
pappa beskriver att de blev bättre på att sätta gränser för sitt barn under tiden på Liljanskolan. 
 
Inom rollteorin menar man att självbilden påverkas av hur andra uppfattar en själv och att det 
förändrar hur man ser på sig själv (Payne, 2002, s. 222). Att föräldrarna har upplevt att 
barnens självförtroende har stärkts kan bero på att barnets syn på sig själv och de 
förväntningar barnet riktar mot sig själv har ändrats under tiden på Liljanskolan. Både Eriks 
pappa och Fridas mamma beskriver att personalen på Liljan hade mer tid för barnen. Eriks 
pappa upplevde att Erik fick känslan av att bli sedd under tiden han gick på Liljanskolan och 
att personalen brydde sig till skillnad från den tidigare skolan. Att uppleva att bli sedd och att 
andra har tid för en borde påverka självförtroende och självkänslan positivt. Att ha känslan att 
man klarar av saker likaså. Detta beskrivs både av Eriks och Viktors föräldrar. 
 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Besvarande av problemställning 
Problemställningen för uppsatsen är hur föräldrar till barn som gått i terapiskolan Liljanskolan 
upplever barnets väg genom skolan med fokus på skolsituationen, relationen till andra barn, 
relationen till vuxna, kontroll av ilska samt självförtroende. Resultatet har visat att en klar 
majoritet av de föräldrar som har medverkat i undersökningen har upplevt en positiv 
utveckling hos sina barn inom samtliga områden. Vid en jämförelse av hur föräldrarna har 
bedömt situationen före och efter tiden på Liljanskolan har betydande skillnader urskiljts. 
Störst förändring har märkts vad gäller skolsituationen, och då främst deltagandet i 
undervisningen. Ett område som verkar vara problematiskt för vissa av barnen även efter 
tiden på skolan är att utveckla varaktiga kompisrelationer till andra barn.  
 
Intervjuerna som genomförts jämte enkätundersökningen har tydliggjort att föräldrarnas 
upplevelser av barnets väg genom skolan naturligtvis har varit olika och att även vissa mindre 
positiva aspekter finns. Samtliga intervjuade föräldrar har varit positivt inställda till skolan, 
men något som skilt dem åt är i vilken utsträckning de ansett att Liljanskolans arbetssätt har 
passat för deras barns problematik. En slutsats vi drar utifrån det är att det är viktigt att den 
behandling Liljanskolan erbjuder är lämplig för de barn som börjar där eller att man försöker 
anpassa den till barnens specifika svårigheter. 
 
Resultatet pekar också på att målen som Liljanskolan satt upp för sin verksamhet i hög 
utsträckning kan uppfyllas. Detta grundar vi på den förbättring som skett inom samtliga 
studerade teman. De flesta föräldrarna bedömer att den positiva utvecklingen hos barnen 
håller i sig över tid. Det har även visat sig att föräldrarna själva har utvecklats under tiden 
deras barn har gått på skolan då de stärkts i sin roll som förälder.  
 
En  reservation mot det väldigt positiva resultatet är att de flesta barn förmodligen skulle må 
bättre om de fick gå i en skola med mindre grupper och tillgång till många vuxna.  
 
7.2 Tolkning av resultatet utifrån tidigare forskning och valda teorier 
Vårt resultat ligger i linje med tidigare undersökningar om terapiskolor vad gäller barnens 
utveckling i positiv riktning. Vår undersökning visar som tidigare undersökningar att barnens 
situation har förändrats och förbättrats under tiden på skolan. Majoriteten av föräldrarna är 
också nöjda eller mycket nöjda med tiden på skolan liksom i tidigare undersökningsresultat. 
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Kopplat till tidigare forskning om barn med normbrytande beteende anser vi att en styrka med 
Liljanskolans verksamhet är att den är utformad för barn som befinner sig i en ålder då det är  
viktigt att svårigheter som liknar normbrytande beteende behandlas för att inte stabiliseras 
över tid. Vi tycker också att en annan styrka med  behandlingen är att den sker i skolan, vilket 
borde göra det lättare för barnen att ta med sig de färdigheter de får till en ny skola. Att 
verksamheten har ett kombinerat stöd och vänder sig till både barn och förälder ser vi också 
som en fördel med skolan gentemot program som enbart vänder sig till barnen eller 
föräldrarna.  
 
Utifrån anknytningsteorin kan resultatet tolkas så att barnen har fått en tryggare anknytning 
till sina föräldrar under tiden på skolan vilket har lett till att barnen har kunnat knyta an bättre 
till andra vuxna och barn. Skolan kan sägas ha utgjort en trygg bas för barnen vilket har gjort 
att de har kunnat utvecklas vad gäller relationer till andra, att kunna klara av skolarbetet och 
de har även blivit stärkta i sig själva. 
 
Analysen med utgångspunkt i rollteorin visar att barnen såväl som föräldrarnas roller har 
förändrats under tiden på skolan. Barnen har fått redskap under skoltiden att kunna inta en 
annan roll när konflikter uppstår än tidigare vilket har gjort att samspelet med andra barn och 
vuxna kan fungera bättre. Föräldrarna har fått stöd på skolan vilket har lett till att de har blivit 
säkrare i sin föräldraroll. 
 
7.3 Metoddiskussion 
Vi tycker även efter utförandet av undersökningen att den valda metoden lämpade sig bra för 
att undersöka det som var syftet med studien. Den mixade metoden passade bra då urvalet var 
begränsat. Med hjälp av enkäterna har vi fått en uppfattning om vad de allra flesta föräldrarna 
från den valda tidsperioden ansåg om sitt barns tid på skolan, vilket gav undersökningen 
bredd. Intervjuerna har gett en mer nyanserad bild av föräldrarnas upplevelse och de gav 
också djupare beskrivningar av våra valda teman. Att vi kombinerade de två olika 
tillvägagångssätten tycker vi gjorde att studien blev mer intressant. Undersökartrianguleringen 
anser vi bidrog till att hela utförandet av uppsatsen påverkades positivt. 
 
Minnesproblem kan ha uppstått i och med att det för vissa föräldrar var några år sedan barnet 
slutade på skolan. Även för de som nyligen har slutat var det åtminstone två år sedan de 
började. Under undersökningens gång tycker vi dock inte att detta verkat vara något större 
problem. Vid jämförelse mellan resultaten för barnen som skrivits in under den tidigare 
respektive senare perioden för vår undersökning framträdde inga större skillnader. 
 
De begränsningar vi ser med metoden är bland annat att vi inte har kunnat använda oss av 
validitetstestade frågor i enkäten. I efterhand märkte vi att vissa frågor kunde ha utformats så 
att alla frågor följde samma mönster, vilket skulle ha gjort de lättare att jämföra dem med 
varandra i resultatdelen. En annan begränsning är att vi skickade ut enkäterna via post och 
således inte kunde kontrollera att rätt person verkligen fyllde i enkäten eller om 
sammanboende föräldrar fyllde i enkäten tillsammans. Vi kunde heller inte samla in svaren 
direkt utan var tvungna att förlita oss på att de berörda tog sig tid att fylla i och skicka tillbaka 
enkäten.  
 
Metoden skulle även kunna ifrågasättas då resultatet är genomgående positivt. Vi skulle 
kanske fått ett mer nyanserat resultat med fler negativa aspekter och förslag till förbättringar 
om vi ställt annorlunda frågor. Ett sätt skulle kunna ha varit att ha en mer kvalitativt inriktad 
metod för att komma åt detta. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med uppsatsen har vi kommit fram till att forskningen om terapiskolor skulle 
kunna utökas rent generellt då den är begränsad i dagens läge. Vi tycker att det skulle vara 
värdefullt för de terapiskolor som finns idag att göra regelbundna uppföljningar eller 
utvärderingar om verksamheten för att kunna se styrkor och svagheter med verksamheten. 
Detta skulle också kunna göra att terapiskolorna lättare skulle kunna jämföras med andra 
behandlingsalternativ för barn med den typen av svårigheter som terapiskolorna behandlar. 
 
Förslag till vidare forskning om Liljanskolans verksamhet är att fokusera mer på 
föräldraarbetet och vad familjesamtalen ger familjerna. För att få ett mer nyanserat resultat 
skulle en undersökning kunna genomföras där man kombinerar föräldrarnas upplevelser av 
barnens förändring med behandlarnas. Ett annat alternativ skulle självklart kunna vara att 
tillfråga barnen. 
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Bilaga 1, Enkät 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen  på socionomlinjen vid Stockholms universitet. 
Som projekt till vår C-uppsats har vi valt att göra en form av utvärdering av Liljanskolans 
verksamhet med fokus på hur barnen har utvecklats under tiden på skolan. Syftet med 
uppsatsen är att öka förståelsen för hur föräldrar till barn som gått i Liljanskolan har upplevt 
att barnets självförtroende och relationer till vuxna, andra barn och till skolan har förändrats 
under tiden på skolan.  
 
Vi har valt att genomföra detta genom en enkätundersökning som vi önskar komplettera med 
intervjuer. För att få en så komplett och nyanserad bild som möjligt och för att kunna ta del av 
både mammornas och pappornas egna upplevelser, har vi valt att skicka en enkät till samtliga 
föräldrar. Vi ber dig därför att fylla i medföljande enkät. Om du även skulle kunna tänka dig 
att ställa upp på en intervju, var vänlig fyll i det i slutet av enkäten. 
 
Era uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av oss och i den slutgiltiga uppsatsen 
kommer inga uppgifter att kunna spåras till enskilda barn eller föräldrar, inga namn kommer 
att finnas med i den. Uppsatsen kommer att publiceras på Socialhögskolans hemsida.  
 
Ditt deltagande i enkätundersökningen är frivilligt, men vi skulle vara tacksamma om du tar 
dig tid att fylla i enkäten. Var vänlig att skicka tillbaka den ifyllda enkäten till oss i 
medföljande kuvert så snart som möjligt eller senast fredagen den 10 november. 
 
 
Vid frågor kontakta oss: Lisa Johansson 070-4500783, Charlotte Olsson 070-5427009 
 
 
 
Tack på förhand! 

  



1. Jag är: mamma ο pappa ο 
 
2. Barnets namn:.................................................................................................................. 
 
3. Barnets ålder vid inskrivning på Liljanskolan (år och månader): ................................... 
 
4. Tidpunkt för inskrivning på Liljanskolan (år och månad): ............................................. 
 
5 Antal terminer på Liljanskolan: .......................................................................................  
 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Kryssa endast i ett alternativ. 
 
6. Innan ditt barn började på Liljanskolan, hur upplevde du då ditt barns förmåga att... 
               
  Mycket god  God Mindre god Inte alls god 
a. delta i undervisningen?  ο       ο          ο            ο 
 
b. koncentrera sig?  ο       ο          ο            ο 
 
c. läsa läxor?  ο       ο          ο            ο 
 
d. fungera med barn i grupp?  ο       ο          ο            ο 
 
e. utveckla varaktiga kompisrelationer? ο       ο          ο            ο 
 
f. hantera konflikter med barn?  ο       ο          ο            ο 
 
g. hantera konflikter med vuxna?  ο       ο          ο            ο 
 
h. kontrollera sin ilska?  ο       ο          ο            ο 
 
 
7. När ditt barn slutade på Liljanskolan, hur upplevde du då ditt barns förmåga att... 
              
  Mycket god  God Mindre god Inte alls god 
a. delta i undervisningen?  ο       ο          ο            ο 
 
b. koncentrera sig?  ο       ο          ο            ο 
 
c. läsa läxor?  ο       ο          ο            ο 
 
d. fungera med barn i grupp?  ο       ο          ο            ο 
 
e. utveckla varaktiga kompisrelationer? ο       ο          ο            ο 
 
f. hantera konflikter med barn?  ο       ο          ο            ο 
 
g. hantera konflikter med vuxna?  ο       ο          ο            ο 
 
h. kontrollera sin ilska?  ο       ο          ο            ο 

  



8a. Hur skulle du skatta ditt barns självförtroende innan han/hon började på Liljanskolan på 
en skala mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst?  .......... 
 
b. Hur skulle du skatta ditt barns självförtroende när han/hon slutade på Liljanskolan på en 
skala mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst?  .......... 
 
 
 
9a. Hur skulle du skatta att ditt barn trivdes i skolan innan han/hon började på Liljanskolan på 
en skala mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst? .......... 
 
b. Hur skulle du skatta att ditt barn trivdes i skolan under tiden på Liljanskolan på en skala 
mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst? .......... 
 
 
 
10. I vilken riktning har följande förändrats under ditt barns tid på Liljanskolan? (Gör en 
sammanfattande uppskattning av hela perioden.) 
 
  Mycket Positiv Oförändrad  Negativ Mycket  
  positiv      negativ
  
a. Ditt barns relation till andra  ο      ο        ο          ο      ο 
vuxna, såsom släktingar och  
skolpersonal 
 
b. Ditt barns förmåga att lita på andra  ο      ο        ο          ο      ο 
människor 
 
c. Relationen mellan dig och ditt barn  ο      ο        ο          ο      ο 
 
d. Ditt barns respekt för dig som förälder  ο      ο        ο          ο      ο 
 
e. Din roll som förälder   ο      ο        ο          ο      ο 
 
f. Er hemsituation   ο      ο        ο          ο      ο 
 
 
 
11. I vilken skolform började ditt barn efter Liljanskolan? 
 
ο  Vanlig klass 
 
ο  Mindre klass 
 
ο Annan, ange vad: ........................................................................................................... 
 
 
 
 

  



 
12. I hur hög grad upplever du att tiden på Liljanskolan påverkar ditt barn idag? 
 
ο  I mycket hög grad 
 
ο  I hög grad 
 
ο  I viss grad 
 
ο  Inte alls 
 
 
13. Hur nöjd är du som förälder med tiden på Liljanskolan? Skatta på en skala mellan 1-10 
där 1 är lägst och 10 är högst. .........  
 
 
14. Övriga kommentarer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Jag skulle kunna tänka mig att ställa upp på en intervju om mitt barns tid på Liljanskolan. 
 
ο Ja, mitt namn och telefonnummer:............................................................................................ 
 
ο Nej 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

  



Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Skolan 
Kan du beskriva hur ditt barn utvecklades under tiden på Liljanskolan? 
- Deltagande i undervisningen 
- Koncentrationsförmågan 
- Läsa läxor 
- Trivsel i skolan 
 
Hur stor påverkan hade tiden på Liljanskolan på ditt barn i den nya skolan? 
Hur visade det sig?  
 
Hur kom ni fram till beslutet om vilken skolform ni skulle välja för ditt barn efter tiden på 
Liljanskolan? 
 
Relationer till barn  
Kan du beskriva hur ditt barns förmåga att relatera till andra barn utvecklades under tiden på 
Liljanskolan? 
- Fungera med barn i grupp 
- Utveckla varaktiga kompisrelationer 
- Hantera konflikter med barn 
- Andra barns syn på ditt barn 
 
Hur relaterar ditt barn till andra barn idag? 
- Har positiva lärdomar från Liljanskolan kunnat bestå 
 
Relationer till vuxna 
Kan du beskriva hur ditt barns förmåga att relatera till vuxna utvecklades under tiden på 
Liljanskolan? 
- Hantera konflikter med vuxna 
- Kontrollera sin ilska 
- Förtroende för vuxna 
 
Hur förändrades relationen mellan dig och ditt barn under tiden på Liljanskolan? 
- Ditt barns respekt för dig som förälder 
- Din roll som förälder 
- Er hemsituation 
 
Barnets självförtroende 
Hur märkte du att ditt barns självförtroende förbättrades under tiden på Liljanskolan? 
 
Övrigt 
Ge exempel på vad det var som gjorde dig nöjd med tiden på Liljanskolan? 

  



Bilaga 3  
 
Korstabeller 
 
Fråga 6a och 7a. Barnets förmåga att delta i undervisningen före respektive efter tiden på  
Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Total 
Mindre god 4 4 8 
Inte alls god 6 4 10 
Total 10 8 18 
 
 
Fråga 6b och 7b. Barnets förmåga att koncentrera sig före respektive efter tiden på  
Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Total 
God 0 1 0 1 
Mindre god 3 7 0 10 
Inte alls god 2 4 1 7 
Total 5 12 1 18 
 
 
Fråga 6c och 7c. Barnets förmåga att läsa läxor före respektive efter tiden på  
Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Total 
God 3 3 0 6 
Mindre god 1 5 1 7 
Inte alls god 1 2 2 5 
Total 5 10 3 18 
 
 
Fråga 6d och 7d. Barnets förmåga att fungera med barn i grupp före respektive efter tiden på  
Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Total 
God 1 1 0 2 
Mindre god 2 6 0 8 
Inte alls god 1 4 3 8 
Total 4 11 3 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Fråga 6e och 7e. Barnets förmåga att utveckla varaktiga kompisrelationer  före respektive 
efter tiden på Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Inte alls god Total 
God 3 0 0 0 3 
Mindre god 0 4 1 0 5 
Inte alls god 0 4 5 1 10 
Total 3 8 6 1 18 
 
 
Fråga 6f och 7f. Barnets förmåga att hantera konflikter med barn före respektive efter tiden 
på Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Total 
Mindre god 2 3 2 7 
Inte alls god 2 5 3 10 
Total 4 8 5 17 
 
 
Fråga 6g och 7g. Barnets förmåga att hantera konflikter med vuxna före respektive efter tiden 
på Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Total 
Mindre god 3 7 2 12 
Inte alls god 1 5 0 6 
Total 4 12 2 18 
 
 
Fråga 6h och 7h. Barnets förmåga att kontroller sin ilska före respektive efter tiden på  
Liljanskolan.  
 Efter  
Före Mycket god God Mindre god Total 
God 1 0 0 1 
Mindre god 1 2 4 7 
Inte alls god 4 4 2 10 
Total 6 6 6 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Fråga 8a och 8b. Skattat självförtroende före respektive efter tiden på Liljanskolan på en 
skala mellan 1 och 10, där 1 är lägst och 10 är högst. 
 Efter  

Före 5 6 7 8 9 10 Total 
1 0 0 1 1 0 0 2 
2 2 1 1 1 1 0 6 
3 1 0 2 3 0 1 7 
4 0 0 0 1 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 0 1 
10 0 0 0 0 0 1 1 

Total 3 1 5 6 1 2 18 
 
 
Fråga 9a och 9b. Skattad trivsel i skolan före respektive under tiden på Liljanskolan. 
 Efter  

Under 
tiden 

5 6 7 8 9 10 Total 

1 1 0 2 1 0 3 7 
2 0 0 2 1 1 1 5 
3 0 0 0 0 0 3 3 
4 0 0 0 1 0 0 1 
5 0 1 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 1 0 1 

Total 1 1 4 3 2 7 18 
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