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S a m m a n f a t t n i n g 
 

Cecilia Naurén   
Lina Nilsson 

 
Forskning har visat att många skolbarn lider av psykisk ohälsa och att 
ohälsa påverkas av socioekonomisk status och etnisk tillhörighet. 
Studiens syfte var att undersöka om gruppbehandling med medveten 
närvaro kan minska skolbarns oro, ångest och nedstämdhet i ett 
område med låg socioekonomisk status och etnisk mångfald. Aktiv 
behandling jämfördes med kontrollbehandling (avslappningsövningar). 
50 skolbarn i åk 3 deltog. Behandlingen omfattade 12 sessioner á 30 
minuter under sex veckor. Självskattningsformulären PSWQ-C, 
MASC och CDI-S visade att barnen som fått aktiv behandling 
minskade sin oro och ångest signifikant, medan nedstämdheten inte 
minskade. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Etnisk tillhörighet påverkade inte 
behandlingsutfall. Förebyggande interventioner för att minska oro 
bland skolbarn verkar vara verksamma vid såväl behandling med 
medveten närvaro som kontrollbehandling.* 
 
Nyckelord: Socioekonomisk status, etnicitet, medveten närvaro, barn, 
förebyggande, gruppbehandling, oro 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Barns hälsa 
 
Sedan 1985/86 genomförs i Sverige en riksomfattande enkätundersökning vart femte år, där 
11-, 13- och 15-åringar får svara på frågor om sin hälsa. Den senaste undersökningen 
administrerades 2005/06. Det var sammanlagt cirka 4400 skolelever som fyllde i enkäten. 
Angående psykisk hälsa/ohälsa innehöll enkäten frågor rörande irritation, nedstämdhet, 
nervositet och svårigheter med att sova. Bland 11-åringarna svarade cirka 37 % av flickorna 
att de hade 1- 4 olika psykiska besvär i veckan, motsvarande siffra för pojkarna var 29 %. I 
undersökningen framkom även att andelen barn med nedstämdhet, nervositet och irritation 
ökade med åldern bland både pojkar och flickor (Danielsson, 2006). 
 
Att psykiska besvär hos barn verkar öka med åldern har även visats i en studie av Sourander 
et al. (2006). I studien följdes barn från 3-15 års ålder och både barnen och föräldrarna fick 
skatta barnens och sin egen hälsa. Resultaten visade exempelvis att barn som hade symtom 
såsom nedstämdhet, oro och ångest vid 12 års ålder fortfarande hade besvär vid 15 års ålder.  
 
I sin psykologexamensuppsats ”Stress/oro, ångest och nedstämdhet hos barn och ungdomar” 
undersökte Norbäck (2004) barns ohälsa i olika i skolor i Stockholms län. Barnen som var 
mellan 7 och 15 år fick skatta sin upplevda stress/oro, nedstämdhet och ångest i olika 

                                                
* Stort tack till våra handledare Elisabeth Breitholtz och Sara Widén för stöd, uppmuntran och värdefulla 
synpunkter. Tack även till Lars-Göran Öst för hjälp med studiens design samt tips på artiklar, Joakim 
Westerlund för råd angående den statistiska analysen och Mikael Ledin för synpunkter och idéer. Slutligen ett 
stort tack till alla barn och lärare som deltog i denna studie. 
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självskattningsformulär. Resultatet visade att drygt en fjärdedel av barnen upplevde sig som 
stressade och oroliga. Dessutom skattade ett av tio barn en sådan överdriven oro och rädsla att 
det motsvarade gränsvärdet för diagnosen generaliserat ångestsyndrom. Diagnosen innebär 
enligt American Psychiatric Association (2002) bland annat en överdriven rädsla eller oro, 
svårigheter att kontrollera oron, samt symtom som rastlöshet, irritabilitet och muskelspänning. 
Ytterligare resultat som framkom var att 11 % av barnen skattade sig så högt på nedstämdhet 
att de, om symtomen kvarstår över tid och definieras via klinisk diagnostik, skulle kunna 
antas uppfylla diagnosen för egentlig depression. För att få depressionsdiagnos behövs enligt 
DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002) minst fem av följande symtom uppfyllas, 
under minst två veckors tid: nedstämdhet, minskat intresse för aktiviteter, viktnedgång, 
sömnstörning, psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla, känslor av värdelöshet, 
minskad tanke- och koncentrationsförmåga, samt återkommande tankar på döden. Förutom 
dessa symtom kan barn även uppvisa depressivitet genom vissa beteenden som exempelvis 
hyperaktivitet, aggressivitet, dålig koncentration och smärta (Nilzon, 1995). 
 
Psykologexamensuppsatser som ligger till grund för denna undersökning  
 
Utifrån de forskningsresultat som visar att oron och ångesten bland barn ökar och att ett stort 
antal skolbarn i dag mår dålig utformade Widén (2006) i sin psykologuppsats ”Tillämpad 
Avslappning och Medveten Närvaro: KBT i grupp för barn i grundskolan” 
behandlingsmanualer för barn i skolan. Dessa behandlingar baseras på tillämpad avslappning 
och medveten närvaro. Studien genomfördes i en skola i Stockholms innerstad med 39 barn 
från åk 3. Barnen delades in i 8 grupper med 4-6 barn i varje grupp. Behandlingen omfattade 
totalt 12 tillfällen. Fyra av grupperna användes under den första behandlingsperioden som 
väntlistgrupp, men fick senare också behandling. Väntlistgruppens resultat utvärderades ej i 
denna uppsats. För att mäta oro använde sig Widén (2006) av självskattningsinstrumentet 
Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C) som utformats av Chorpita, Tacey, 
Brown, Collica och Barlow (1996). Vid mätning av ångeststörning användes Parker, Sullivan, 
Stallings och Connors (1997) enkät Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC). 
För att mäta nedstämdhet användes Children Depression Inventory (CDI-S), som utarbetats av 
Kovacs (1992). Resultatet av föremätningarna visade att 48,7 % av barnen hade så höga 
poäng på PSWQ-C att de kunde antas ha problem med stress och oro. 28,2 % av hela gruppen 
skattade sin oro så att de låg över gränsvärdet som angetts för GAD-diagnos. Resultatet på 
MASC visade att 12,8 % kunde antas ha ångestproblematik. Resultatet på CDI-S visade att 
20,5 % skattade sin nedstämdhet så att de motsvarade nivån för depression. De barngrupper 
som fick behandling under första behandlingsperioden, uppvisade signifikant lägre värden på 
de skalor som mätte oro, nedstämdhet och ångest, vid jämförelse mot väntlistgrupperna. 
Resultatet av Widéns (2006) studie visade alltså att behandlingsmanualerna som framtagits är 
verksamma vid behandling av barn med ångest- och nedstämdhetsproblematik.  
 
Kindstedt och Ljungholm (2007) utvärderade i sin uppsats ”KBT i barngrupper; Tillämpad 
Avslappning och Medveten Närvaro” samma grupper av barn som använts i Widéns (2006) 
uppsats men lade även till de grupper som i Widéns studie fungerat som väntlista. 
Föremätningarna i omgång två skiljde sig från föremätningen i omgång ett som ingick i 
Widéns (2006) uppsats. Resultaten i omgång två visade att 15,8 % av barnen hade så höga 
poäng på PSWQ-C att de kunde antas ha problem med stress och oro. 28,9 % av barnen 
skattade sin oro så att de låg över gränsvärdet som angetts för GAD-diagnos. Resultatet på 
MASC visade att 5,3 % uppskattades ha ångestproblematik. CDI-S visade att 13,2 % 
uppfyllde självskattningsvärdet för depression. Efter behandling visade 
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självskattningsformuläret PSWQ-C på en signifikant förbättring. På MASC och CDI-S 
uppvisades däremot ingen signifikant symtomreduktion. 
 
Hälsa, socioekonomi och etnicitet 
 
Socioekonomisk status (SES) kan definieras på olika sätt. Enligt Liberatos (1988, refererad i 
Currie, Elton, Todd, & Platt, 1997) är utbildning, inkomst och yrke tre indikatorer på 
socioekonomisk status. Barns och ungdomars socioekonomiska tillhörighet bygger oftast på 
vad deras föräldrar jobbar med och vad de har för utbildning (Danielsson, 2006).  
 
År 2002 genomfördes en omfattande enkätstudie om barns och ungdomars livskvalitet, 
kopplat till socioekonomisk status, i sju europeiska länder (von Reuden, Gosch, Rajmil, 
Bisegger, & Ravens-Sieberer, 2006). Denna visade att de barn som levde med föräldrar som 
hade lägre utbildning skattade sin livskvalitet (exempelvis psykiskt och fysiskt välmående) 
lägre än de som hade föräldrar med högre utbildning. Bland ungdomar skattade de som bodde 
i familjer med färre materiella tillgångar att de hade lägre livskvalitet.  
 
Det är inte bara den upplevda livskvaliteten som påverkas av socioekonomi. Najman, Aird, 
O´Callaghan, Williams och Shuttlewood (2004) visade i en studie med mammor och deras 
barn, vilka följdes upp under 14 års tid, att socioekonomiska variabler påverkade barnens 
kognitiva utveckling och emotionella hälsa. Författarna såg att de barn som kom från familjer 
med lägre socioekonomi, exempelvis lägre inkomst, hade en sämre kognitiv utveckling (t.ex. 
sämre verbal språkförståelse) och sämre emotionell hälsa än de barn som bodde i familjer 
med högre socioekonomi. Det har även hittats samband mellan socioekonomisk status och 
stress. Finkelstein, Kubzansky, Capitman och Goodman (2007) såg i sin undersökning att 
ungdomar som hade föräldrar med låg utbildning upplevde sig mer stressade än de ungdomar 
som hade föräldrar med hög utbildning. Forskarna föreslog att de olika graderna av upplevd 
stress var kopplade till optimism. De ungdomar som hade föräldrar med hög utbildning var 
mer optimistiska inför framtiden. Enligt U. Marklund på Folkhälsoinstitutet (personlig 
kommunikation, 18 april, 2007) visar den riksomfattande hälsoenkäten "Skolbarns 
hälsovanor", som skickades ut till 11-, 13- och 15-åringar 2005/06, att barn som upplever sin 
familjs ekonomi som ganska dålig eller dålig oftare känner sig nedstämda, irriterade, nervösa, 
samt har svårare att sova, än barn som upplever sig familjs ekonomi som ganska god eller 
mycket god. Slutligen kan det påvisas att sämre sociala och ekonomiska förhållandena under 
uppväxten kan få negativa konsekvenser i ett längre perspektiv. Studier har visat att de som 
växer upp i en familj med sociala problem och dålig ekonomi löper större risk att som vuxna 
bli sjuka och må dåligt. Dessutom har de en kortare beräknad medellivslängd (Lundberg, 
1993). 
 
I Norbäcks (2004) studie som beskrivs ovan undersöktes om föräldrars etnicitet påverkar 
barns oro, ångest och nedstämdhet. Resultatet pekade på att barns mående inte verkar 
påverkas av huruvida föräldrarna är födda i Sverige eller utomlands. 
 
När det gäller vuxna har dock samband mellan etnicitet och hälsa framkommit. Sedan år 2004 
skickas varje år en folkhälsoenkät, som bland annat mäter fysisk och psykisk hälsa, 
levnadsvanor, samt ekonomiska förhållanden ut till slumpmässigt utvalda svenska 
medborgare. Resultatet från år 2006 visade att personer som är födda utanför Europa i större 
utsträckning lider av psykiska besvär jämfört med svenskfödda personer. Exempelvis skattade 
20 % av kvinnorna som är födda i länder utanför Europa att de led av svår oro, ångest och 
ängslan. I gruppen med svenskfödda kvinnor uppgav 6 % att de led av dessa symtom. Bland 
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män var det 3 % bland de svenskfödda och 8 % bland de utlandsfödda (utanför Europa) som 
svarade att de hade svåra besvär av oro, ångest och ängslan. Denna skillnad var genomgående 
även avseende andra psykiska besvär som stress, självmordstankar samt nedsatt psykiskt 
välbefinnande (Statens Folkhälsoinstitut, Folkhälsoenkät, 2006). När vuxna har psykiska 
besvär kan detta även påverka deras barn. Sourander et al. (2006) såg i sin studie att det fanns 
samband mellan moderns depressivitet, faderns brist på välbefinnande, och barnets mentala 
ohälsa vid 13 och 15 års ålder. 
 
Psykoterapiforskning om barn 
 
Flera vetenskapliga studier pekar på att psykoterapeutiska behandlingar med barn är effektiva. 
Hoag och Burling (1997) gick igenom forskning från år 1974-1997 och fann att olika typer av 
behandlingar, vägledande samtal, gruppövningar mm. med barn i grupp ledde till signifikanta 
förbättringar, jämfört med placebo och väntlista.  
 
Nyare forskning har också visat på positiva effekter vid behandling av barn. I en 
sammanfattande artikel från år 2005 av Weisz, Sandler, Durlak och Anton beskrivs det 
nuvarande forskningsläget angående utfall av barn- och ungdomspsykoterapi. Författarna i 
artikeln rapporterar att det under de senaste åren har gjorts flera litteraturöversikter och 
metaanalyser av förebyggande behandlingsprogram för barn och ungdomar. Dessa har visat 
på fördelar genom att barnens sociala, akademiska och beteendemässiga problem signifikant 
har minskat. Vidare beskriver de att det har gjorts fyra större metaanalyser som tillsammans 
innehåller 350 olika studier av behandling med barn och unga. Sammanfattningsvis pekar 
medelresultaten från studierna på att ett barn i aktiv behandling blev 75 % bättre än ett barn i 
kontroll/väntlistgrupp. Att effekten kvarstår visar två ytterligare metaanalyser som undersöker 
långtidsuppföljning. I dessa framkom att effekten direkt efter behandlingens avslut var 
nästintill densamma som vid uppföljning fem till sex månader senare.  
 
Weisz et al. (2005) föreslår även, utifrån den evidens som finns att tillgå idag kring barn- och 
ungdomspsykoterapi/mental hälsa, att forskningen och den praktiska tillämpningen på 
området bör vidareutvecklas på ett flertal sätt. Exempelvis är det av vikt att skapa en koppling 
mellan prevention och behandling av barn och unga. De anser att en integrerad modell vid 
behandling av barn med psykisk ohälsa borde ha följande forskningsagenda: att identifiera 
effektiva behandlingar för en större bredd av psykisk problematik, undersöka etnicitet och 
kultur i relation till interventionerna, klarifiera när behandlingar fungerar, samt testa 
interventionerna ute i vardagliga miljöer. 
 
Socioekonomi, etnicitet och psykoterapi: vad säger forskningen? 
 
Griner och Smith (2006) genomförde en metaanalys av 76 studier där syftet var att 
sammanfatta den forskning som har gjorts kring psykisk hälsa och kulturellt anpassade 
interventioner inom psykiatrisk vård, med vuxna patienter. Studien visade att det finns 
fördelar med kulturell anpassning och att interventioner som var framtagna för en viss etnisk 
grupp var fyra gånger så verksam som interventioner som genomfördes i etniskt blandade 
grupper. Resultatet av studien visade även positiva effekter av interventioner som 
genomfördes på klientens ursprungliga språk. Författarna skriver i sin artikel att trots att 
hundratals, eller till och med tusentals, studier har undersökt interventioner som främjar 
psykisk hälsa, så finns det i dagsläget endast 76 studier som tar hänsyn till etnicitet och 
anpassning till interventioner. De anser att multikulturell psykologi fortfarande är ett eftersatt 
område.  
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Att det finns stora forskningsbrister när det gäller etnicitet är det flera forskare som är eniga 
om. Weisz et al. (2005) poängterar i sin forskningsöversikt att aktuell forskning pekar på att 
både prevention och behandlingsinterventioner för barn kan ha positiva effekter på 
minoritetsgrupper. Dock fångar inte den nuvarande evidensen den omfattande kulturella och 
etniska heterogeniteten i USA eller i världen. Den fångar inte heller de olika kulturella 
skepnader som dysfunktion och sjukdomar kan ta.  
 
Även om det finns viss forskning som har undersökt hur etnicitet och socioekonomi påverkar 
utfall av psykoterapi, så kvarstår problemet att flera studier fortfarande inte rapporterar olika 
demografiska karaktäristika. I en forskningsöversikt av terapiutfall med barn från 3-18 år som 
behandlats för ångestproblematik, depression, ADHD eller uppförandestörning, rapporterar 
Weisz, Doss och Hawley (2005) att i 60 % av de 236 undersökta studierna saknades uppgift 
om etnicitet. Dessutom saknades det i över 70 % av artiklarna uppgift om familjens inkomst 
eller annat mått på socioekonomisk status.  
 
Ett ytterligare problem är att studier som undersökt etnicitet och psykoterapi ofta inte tagit 
hänsyn till socioekonomisk status. Detta är ett problem eftersom många minoritetsgrupper 
lever under dåliga ekonomiska förhållanden, vilket påverkar deras tankar, känslor och 
beteenden. Det har förekommit studier där forskarna har gjort jämförelser mellan vita 
amerikaner med genomsnittlig inkomst och afroamerikaner med låg inkomst. I dessa fall 
föreligger en uppenbar risk att felaktiga slutsatser om etnicitet och psykoterapi dras (Alvidrez, 
Azocar, & Miranda, 1996).  
 
Sociokulturella faktorer vid bedömning och behandling 
 
Emotionella uttryck  
 
Känslor är både biologiskt och sociokulturellt betingade. Den sociokulturella aspekten av 
känslor, dvs. kulturella skillnader i emotioners uttryck och sociala konsekvenser, är dock 
eftersatt i forskningen. De flesta studier på området har fokuserat på vilka känslor människor 
har biologisk potential att uttrycka i en viss kultur. Den kulturella skillnaden kan dock 
förväntas synas främst i vilka känslor som praktiseras och verkligen kommer till uttryck 
snarare än potentialen att uttrycka dessa (Mesquita, Frijda, & Scherer, 1996; Mesquita & 
Walker, 2002). 
 
För att förstå emotioner och känslor utifrån en kulturell kontext krävs förståelse för den 
kulturella modellen, dvs. hur samhället i fråga ser ut och vad som värdesätts bland 
medborgarna, exempelvis individualism eller kollektivism. Den kulturella modellen 
tillhandahåller riktlinjer för vad som kan anses passande. Känslouttryck som står i konflikt 
med den kulturella modellen är mindre vanligt förekommande och emotionella störningar kan 
sägas vara den typ av emotionella uttryck som inte är förenliga med den rådande kulturen. 
Exempelvis kan det som anses vara ett vanligt och acceptabelt uttryck för ilska i en kultur te 
sig helt onormalt och oacceptabelt i en annan. Ett annat exempel är nedstämdhet som i USA, 
vars kulturella modell förespråkar glädje, anses mer stötande än i andra kulturer som inte har 
samma syn vad det gäller just glädje och nedstämdhet (Mesquita & Walker, 2002). 
 
Psykisk ohälsa kan även uttryckas genom somatisering. Detta kan definieras som en 
upptagenhet av fysiska symtom som tros ha en psykologisk snarare än fysiologisk grund. 
Somatisering förekommer olika mycket i olika kulturer. Hopkins Kavanagh (2003) pekar på 
hur olika kulturer och sociala klasser uttrycker t.ex. depression på olika sätt. Istället för att 
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uttrycka sig psykologiskt och tala om depression uttrycker individer snarare att de har ont. 
Detta tenderar att i USA vara vanligare bland människor med låg socioekonomisk status. 
Psykologisering, dvs. att depression ses som ett psykologiskt problem, är däremot vanligare 
bland människor med hög socioekonomisk status. 
 
Diagnosticering och bedömning 
 
Vad som anses normalt och onormalt är alltid baserat på ett kulturellt perspektiv. Hur symtom 
uttrycks och hur de tolkas och behandlas av andra varierar alltså stort. Mental hälsa är svårare 
att fastslå än fysisk hälsa p.g.a. dess brist på observerbara organiska fenomen. Symtomen 
bedöms istället utifrån beteendemässiga uttryck snarare än fysiska mått och dessa uttryck 
påverkas av sociala definitioner. Trots att psykiatriska störningar och dess symtom (social och 
emotionell tillbakadragenhet, hallucinationer och vanföreställningar, humörsvängningar, 
flacka affekter, insomnia etc.) förekommer i alla kulturer tolkas dessa väldigt olika beroende 
på kulturell kontext (Hopkins Kavanagh, 2003; Helman, 2000; Mesquita & Walker, 2002). 
Tidigare ansågs det viktigt att inte göra skillnad på olika etniska grupper när det gäller 
symtom och behandling men nu tyder mer och mer på att det är viktigt att se till just 
skillnaderna (Minsky et al., 2006). 
 
Med tanke på dessa kulturella skillnader är det viktigt att ta hänsyn till kulturella aspekter vid 
diagnosticering. Många kulturer har till exempel inte samma rigida differentiering mellan 
normalt och onormalt som i väst. De gör inte heller alltid skillnad mellan vad som anses vara 
hälsa och sjukdom. Användandet av DSM-IV som diagnostiskt verktyg innebär att det bortses 
från många kulturella perspektiv, eftersom det grundar sig i ett västerländskt perspektiv på 
hälsa och ohälsa (Hopkins Kavanagh, 2003). 
 
Det finns inte mycket forskning kring hur etnicitet och kultur påverkar psykiatrisk 
diagnostisering och kliniskt fungerande hos barn och ungdomar, trots att detta är viktigt för att 
förstå skillnader vid bedömning och diagnosticering. Detta eftersom det kan ha betydande 
påverkan på utfall av behandling. Enligt Nguyen, Arganza, Huang och Liao (2007) är den 
forskning som finns i nuläget mycket motsägelsefull och svårtydd. Dessa författare 
genomförde en undersökning som visar att även om det kontrolleras för ålder, kön, 
funktionsnedsättning och socioekonomi kvarstår signifikanta effekter vad det gäller etnicitet 
på diagnostisering och klinisk karaktäristika hos barn. Vita amerikanska barn diagnostiserades 
i större utsträckning för depression och dystymi, medan svarta, spanska och 
ursprungsbefolkning på Hawaii i större utsträckning diagnostiserades för beteendestörningar.  
 
Även Minsky et al. (2006) fann att svarta amerikanska ungdomar i högre utsträckning 
diagnostiserades med beteendestörning jämfört med vita amerikanska ungdomar. De vita 
ungdomarna fick oftare depressions-, oros- eller ångestdiagnos, vilket också gällde ungdomar 
med latinamerikansk härkomst. Dessa fynd kunde inte förklaras av andra variabler såsom kön, 
ålder eller socioekonomisk status. Enligt Minsky et al. (2006) finns ett antal möjliga orsaker 
till att etnicitet påverkar diagnostisering: 
1. Biopsykosociala skillnader, dvs. interaktion mellan genetiska faktorer och uppväxtmiljö. 
2. En bias föreligger i samhället och hos kliniker som ställer diagnos. Svarta ungdomar 
uppfattas som mer aggressiva och ”farliga”. Denna fördom ligger till grund för skillnader i 
diagnostik. 
3. Viktiga normativa och kontextuellt beroende skillnader kan föreligga mellan hur svarta och 
vita definierar acceptabla och icke-acceptabla beteenden hos ungdomar.  
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4. Interaktion mellan specifika uttryck för mental ohälsa hos en viss etnisk eller kulturell 
grupp och nivå av tolerans för dessa uttryck t.ex. bland lärare och psykiatrisk personal. Om 
det är så att svarta ungdomar istället för att uttrycka nedstämdhet, oro och apati när de är 
deprimerade är socialiserade att vara fysiskt aktiva och utåtagerande är det möjligt att deras 
patologi blir diagnostiserad som uppförandestörning. Detta skulle då orsaka att en 
bakomliggande depression inte upptäcks. 
 
Bedömning av hälsa och symtom för barn från olika etniska grupper skiljer sig åt beroende på 
om det är barnet själv, föräldern eller läraren som skattar. Vollebergh et al. (2005) undersökte 
den psykiska hälsan hos invandrarbarn i Nederländerna. Det visade sig att invandrarbarn 
själva skattade lika mycket problem med sin psykiska hälsa som andra nederländska barn. 
Invandrarbarnens föräldrar rapporterade mer problem, särskilt vad gällde döttrarna, än icke 
invandrade föräldrar. Lärarna upplevde att invandrarbarnen hade lägre grad av exempelvis 
oro, ångest, nedstämdhet, psykosomatiska, sociala och tankemässiga problem, i synnerhet 
bland pojkar. Däremot upplevde lärarna att både flickorna och pojkarna hade mer 
utåtagerande problematik. Att lärarna skattade invandrarbarnens problem högre kan enligt 
författarna bero på stereotypa bilder av invandrarbarn. 
 
Tidigare forskning kring invandrarbarns beteendemässiga och emotionella problem uppvisar 
också skillnader mellan hur lärarna och föräldrar skattar jämfört med barnen själva. I en studie 
av Stevens et al. (2003) jämfördes invandrarbarn från Turkiet och Marocko med nederländska 
barn. Resultaten visade att marockanska föräldrar rapporterade lika mycket psykiska problem 
hos sina barn som nederländska föräldrar. Turkiska föräldrar rapporterade dock mer psykiska 
problem. Lärarna (i de flesta fall infödda nederländare) skattade mycket mer utåtagerande 
problematik hos de marockanska barnen jämfört med de nederländska och turkiska. Intressant 
nog rapporterade de marockanska barnen själva mindre problem än både turkiska och 
nederländska barn. Resultaten skiljer sig mycket åt mellan dessa grupper av invandrarbarn, 
trots att de hade liknande invandringshistoria och religion. Enligt författarna kan en orsak till 
resultatet vara etniska och kulturella skillnader i vad som upplevs som lämpligt respektive 
problematiskt beteende hos barn och ungdomar. 
 
Skillnader angående typ av symtom mellan olika grupper har även funnits då socioekonomi 
studerats. I en italiensk studie skattades 4-18 år gamla barn av föräldrar och lärare på skalor 
som mäter adaptivt beteende och känslomässiga problem. Resultaten visade att de barn som 
hade föräldrar med lågstatusjobb uppvisade högre grad av sociala problem, 
uppmärksamhetsproblem, störande beteende, samt utåtagerande beteende (Frigerio et al., 
2004). 
 
Att det finns stora socioekonomiska skillnader rörande barn och typ av symtom på psykisk 
ohälsa råder det dock olika meningar om. Adler (1997) genomförde en studie där han 
jämförde PBU-kontakter i två geografiska områden i Stockholm, vilka skiljer sig gällande 
socioekonomisk status. Studien visade att andelen barn som sökte PBU-kontakt ej var 
beroende av sociala förhållanden. Adler såg även att det inte fanns några skillnader mellan 
områdena gällande vilken typ av diagnos som barnen fick. De vanligaste diagnoserna var i 
fallande ordning: depression, ångeststörning och störande beteende. Det sistnämnda 
observerades oftare hos pojkar än hos flickor. 
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Barns språk utifrån tvåspråkighet och socioekonomi 
 
Barn kan bli tvåspråkiga genom att två språk lärs in samtidigt (simultant) eller genom att ett 
nytt språk lärs in efter det att modersmålet har grundlagts (successivt). Det finns olika typer 
av tvåspråkighet:  

 
• Passiv tvåspråkighet: Barnet förstår men talar inte det andra språket 
• Aktiv tvåspråkighet: Barnet förstår och talar till viss del det andra språket 
• Absolut tvåspråkighet: Barnet bemästrar de båda språken utan hinder. 

 
När ett barn byter språkmiljö kan det upplevas som att det snabbt tar till sig det nya språkets 
vardagliga termer, samtidigt som barnet inte kan lösa svårare problem på det nya språket eller 
sätta sig in i komplicerade resonemang. Detta innebär att barnet kan ha ett ytligt tal och verkar 
kunna fler ord än vad han/hon egentligen förstår. Barnet kan vara skickligt på att dölja att 
han/hon inte har en djupförståelse av ordens innebörd (Svensson, 1998). 
 
I skolsammanhang innebär skillnaden mellan ett invandrarbarns aktiva och passiva ordförråd 
att barnet under en period kan ha svårt att fullt ut förstå en texts mening. När ett barn har svårt 
att dra nytta av språkliga inlärningssituationer kan barnet behöva få arbeta mer konkret och 
pröva sig fram istället för att bara läsa sig till kunskapen (Svensson, 1998). 
 
Den språkliga förmågan påverkas av socioekonomisk status. Barbarin et al. (2006) visade att 
föräldrarnas utbildning, hushållets inkomst och föräldrarnas upplevda materiella behov hade 
ett samband med barnens språkliga och matematiska förmåga när de började förskolan. De 
barn som kom från familjer med högre utbildning och högre inkomst uppvisade större 
språklig och matematisk kompetens. Dessutom fann forskarna att grannskapets miljö 
oberoende av familjens socioekonomi påverkade barnens språkliga förmåga. De barn som 
bodde i ett område med hög status uppvisade bättre språkliga färdigheter än de som kom från 
ett mindre privilegierat område.  
 
Behandling 
 
Medveten närvaro 
 
Mindfulness eller medveten närvaro är från början ett buddhistiskt begrepp som fått en allt 
större betydelse i västerländsk sjuk- och hälsovård. Det används som en metod som syftar till 
att förebygga och motverka stress, oro och ångest. Generellt har medveten närvaro använts 
inom samtida psykologi som en metod för att öka uppmärksamhet och ge patienter bättre 
färdigheter för att kunna hantera de mentala processer som bidrar till emotionella problem och 
icke funktionella beteenden. Metoden har använts på patienter med kronisk smärta samt för 
att behandla emotionella och beteendemässiga störningar (Bishop et al., 2004). Det finns i 
nuläget flera olika beteendeterapeutiska behandlingar som innehåller medveten närvaro, bland 
annat Mindfulness-Based Stress Reduction, Dialektisk beteendeterapi och Acceptance and 
Commitment Therapy (Baer & Krietemeyer, 2006). 
 
Mindfulness är ett förvetenskapligt begrepp (Hayes & Wilson, 2003) och det har länge varit 
svårt att operationalisera och definiera vad begreppet innebär (Bishop et al., 2004). Enligt 
Hayes och Wilson (2003) beskrivs medveten närvaro ibland som en teknik, ibland som en 
samling av olika tekniker eller en generell metod och ibland som en psykologisk process som 
kan leda till ett visst resultat eller som ett resultat i sig självt. Den eller de principer som håller 
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samman alla dessa nivåer av begreppet förblir dock oftast ospecificerat. Författarna anser att 
ett annat problem med begreppet medveten närvaro är att det är så tätt sammanknutet med 
närbesläktade begrepp, t.ex. acceptans, exponering och ”cognitive defusion”, distinktionen är 
för otydlig. Det gemensamma med alla dessa metoder är att de försöker komma åt språkets 
och tankens dominans genom att bland annat observera tankar utan att värdera dem. 
 
Bishop et al. (2004) försöker sig på att skapa en gemensam definition. De föreslår i sin artikel 
en tvåkomponentmodell. Den ena komponenten handlar om självreglering av 
uppmärksamheten så att uppmärksamheten är riktat på den omedelbara upplevelsen, det som 
händer just här och nu. Detta leder till ökad medvetenhet om mentala processer som pågår i 
stunden, det vill säga de tankar, känslor och sensationer som upplevs. Medveten närvaro 
förklaras här som en delvis metakognitiv förmåga. Det handlar om att kunna bibehålla 
uppmärksamheten, skifta fokus samt, som framgår ovan, vara medveten om tankar, 
sensationer och känslor i stunden. Den andra komponenten handlar om att kunna ha ett öppet, 
nyfiket och accepterande förhållningssätt till upplevelser i nuet (Bishop et.al., 2004). 
 
Det finns lite forskning vad gäller behandlingar baserade på medveten närvaro för barn 
(Semple, Reid, & Miller, 2005). Detta trots att medveten närvaro har visat sig lovande vid 
behandling av ett flertal diagnoser hos vuxna (Baer, 2003). Semple et al. (2005) genomförde 
en studie med barn i åldern 7-8 år med orosproblematik, för att testa användbarheten av 
metoder baserade på medveten närvaro för barn. Behandlingen pågick under 6 veckor. I 
studien ingick endast fem barn och resultaten tolkades därav utifrån en ideografisk ansats. 
Resultaten antyder att metoder baserade på medveten närvaro för barn med oro är användbara 
och potentiellt förbättrande vad det gäller oro, nedstämdhet och även uppmärksamhet. 
Författarna observerade under studien att barnen skattade sin oro lågt på bland annat 
Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC), i motsats till lärarskattningarna och 
författarnas kliniska observationer. De ansåg att barnen verkade ha svårt att förstå frågorna 
och att mätinstrumenten överlag skulle ha varit bättre lämpade för äldre barn. I studien 
framkom att ett av barnen fick försämrade resultat vad gäller oro och nedstämdhet efter 
genomgången behandling. Författarna föreslog att detta kan ha berott på att just detta barn 
innan behandlingen uppvisade mer utåtagerande beteenden och att det kan ha förändrats till 
problematik såsom nedstämdhet, oro och ångest efter behandling, vilket gav utslag i 
skattningarna. Ett av barnen som ingick i studien hade diagnosen ADHD och förbättrades 
trots att behandlingen inte syftade till att minska symtom vid uppmärksamhetsstörning. 
Författarna föreslår därför att relationen mellan uppmärksamhet och medveten närvaro för 
barn bör studeras närmare i framtida forskning.  
 
Viss forskning vad det gäller uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och medveten närvaro 
har dock gjorts. Napoli, Krech och Holley (2005) genomförde övningar i medveten närvaro 
med barn som gick i första till tredje klass. Avsikten med studien var att se om dessa övningar 
kunde öka barnens koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. Behandlingen, Attention 
Academy Program (AAP), omfattade 24 veckor med sammanlagt 12 sessioner. Tre typer av 
uppmärksamhetsmått användes i studien och resultaten visade på signifikanta förbättringar. 
 
Tillämpad avslappning och progressiv avslappning 
 
Tillämpad avslappning (TA) är en beteendeterapeutisk metod som utvecklades av Öst under 
1970-talet (Öst, 2006). Metoden tillhör s.k. coping-tekniker och har sin utgångspunkt i 
Progressiv avslappning (PA). PA har i forskningen visat sig vara en metod som är lätt att lära 
för de flesta människor. Problemet med PA är dock att den är tidskrävande. Den är därför inte 
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särskilt lätt att använda sig av i verkliga situationer då känslor av ångest, panik och stress 
uppkommer, och det är viktigt att kunna slappna av snabbt. På grund av detta utvecklades TA 
som en metod som personen snabbt ska kunna använda sig av och som är portabel, dvs. kan 
användas överallt. Eftersom TA ska vara portabel börjar avslappningen inte med att patienten 
ska ligga på en säng eller madrass på golvet. Patienten ska istället börja med att sitta ner i en 
fåtölj, för att så småningom kunna slappna av stående och gående. Dessutom används inte 
ljudband med instruktioner, eftersom patienten riskerar att bli beroende av terapeutens röst på 
ljudbandet för att kunna slappna av. Syftet med TA är att lära patienten denna färdighet som 
personen sedan kan ha med sig i livet och tillämpa då den behövs. Eftersom det är en 
färdighet patienten ska lära sig krävs träning. TA innehåller många olika steg som bygger på 
varandra. Det finns i dagsläget ingen utarbetad modell för att förklara hur TA fungerar men 
avsikten är att så snabbt som möjligt bryta den onda cirkeln av tankar och kroppsliga symtom 
som annars kan eskalera till panik (Öst, 2006). 
 
TA är en lämplig behandlingsmetod vid stress- och ångestproblematik. 
Verkningsmekanismerna i TA är att patienten förvärvat en färdighet för att motverka 
ångestreaktioner både på kognitiv och på fysiologisk nivå. Dessutom finns ytterligare 
bidragande faktorer såsom sänkning av den allmänna spänningsnivån i kroppen, ökad 
medvetenhet och kunskap om ångestreaktioner samt ökat självförtroende (Öst, 2006).  
 
I en artikel från 1988 jämför Öst tillämpad avslappning och progressiv avslappning vid 
behandling av paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Patienter som 
behandlats med tillämpad avslappning visade sig vara betydligt mer förbättrade jämfört med 
den grupp som behandlats med progressiv avslappning efter avslutad behandling. Vid 
uppföljning, som skedde i snitt efter 19 månader, hade skillnaderna i symtomskattningar 
mellan grupperna ökat ännu mer. Författaren drar slutsatsen att Progressiv avslappning är en 
relativt effektiv behandlingsmetod vid panikstörning och GAD, medan tillämpad avslappning 
är en mycket effektiv metod. 
 
Placebo i psykoterapiforskning 
 
Placebo kan definieras såsom läkande effekt i frånvaro av någon egentligt verksam 
behandlingsmetod. Effekten kan vara psykologisk, fysiologisk eller en kombination av de 
båda. Placeboeffekt innebär all observerbar påverkan på beteendet som är orsakat av placebo. 
Effekten uppkommer då patienten förväntar sig en verksam behandling och uppfattar 
placebobehandlingen som trovärdig och autentisk. Detta kan kontrolleras för genom att 
administrera en trovärdighetsskattning till patienten innan behandlingen påbörjas (Kendall, 
Holmbeck, & Verduin, 2004). Forskning om psykologiska effekter av placebo har påvisat 
symtomlindring bland annat vad gäller oro, depression och schizofreni (Helman, 2000; Reber 
& Reber, 2001). 
 
Många forskare anser att det inte går att tala om placeboeffekter när det kommer till 
psykoterapi. Detta beroende på att psykoterapi innebär så många komplexa psykologiska 
mekanismer i samspelet mellan klient och terapeut. Positiva förväntningar, uppmuntran, 
emotionellt stöd etc. är en integrerad del i själva terapin. God terapeutisk allians är t.ex. 
korrelerat med förbättring oavsett om behandlingen är farmakologisk, psykoterapeutisk eller 
består av ett gott kliniskt omhändertagande (Boström & Dahlgren, 2000). 
 
I psykoterapi finns inget enkelt behandlingselement att kontrollera som vid t.ex. en 
läkemedelsbehandling. Därför är det i psykoterapi svårt att konstruera en trovärdig 
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kontrollbetingelse. Ett exempel på psykoterapiforskare som har försökt konstruera en 
psykologisk placebobehandling är Barker, Funk och Houston (1998, refereras i Boström & 
Dahlgren, 2000). De gjorde en metaanalys av randomiserade jämförelser mellan autentisk 
psykoterapi, psykologiskt trovärdiga kontrollbehandlingar och ingen behandling alls. I 
samtliga sjutton studier som var med hade graden av positiv förväntan på resultatet mätts och 
påvisade ingen skillnad mellan autentisk terapi och placebobehandling. Placebobehandlingen 
visade sig vara effektivare än ingen behandling, och den autentiska terapin visade sig vara 
ungefär dubbelt så effektiv som placebobehandlingen. Det finns dock problem med denna typ 
av placebobehandlingar, eftersom de alltid är hårt kontrollerade och därför aldrig helt kan 
representera en ”äkta” behandling (Boström & Dahlgren, 2000). 
 
En del av placeboeffekten kan förklaras av Hawthorneffekten. Denna innebär att en person 
som deltar i en studie förändrar sitt beteende som ett resultat av den uppmärksamhet personen 
får. Studier visar att patienter oavsett typ av behandling blir bättre med symtomreduktion som 
resultat. För att fastställa om en ny behandling har någon specifik effekt kan det därför vara 
nödvändigt att genomföra en placebokontrollerad prövning. Den kan däremot knappast 
användas för att uppskatta vilken effekt behandlingen kommer att få när den appliceras i 
vanligt kliniskt bruk (Boström & Dahlgren, 2000). 
 
Sammanfattningsvis 
 
Tidigare forskning har funnit hög förekomst av stress, oro och ångest bland skolbarn. Det har 
även påvisats att barn och ungdomar som lever i familjer med låg socioekonomisk status har 
lägre upplevd livskvalitet och högre upplevd stress. Angående etnicitet så visar den aktuella 
forskningen på tvetydighet rörande invandrarbarns upplevda hälsa. I Sverige uppger dock 
många vuxna som kommer från länder utanför Europa att de har stora problem med psykiska 
besvär. Föräldrarnas mentala hälsa har visats påverka barns psykiska mående. Samtidigt 
verkar det finnas relativt lite empiri om hur etnisk tillhörighet och socioekonomisk status 
påverkar utfall av behandling med barn. Med tanke på att barn från lägre socioekonomisk 
status och barn med annan etnisk bakgrund än svensk kan antas tillhöra utsatta grupper så är 
det angeläget att forska på vilka terapeutiska interventioner som är effektiva för dessa barn. 
Det är även intressant utifrån etnicitet att undersöka hur barns språkliga förståelse inverkar på 
behandling. 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att se om den manualbaserade metod för medveten närvaro som 
Widén (2006) utformat, är effektiv för barn som bor i ett område som präglas av låg 
socioekonomisk status och etnisk mångfald. 
 
De frågeställningar som undersöks är: 

• Minskar barnens självskattade oro, ångest och nedstämdhet efter genomförd 
behandling med medveten närvaro i ett område med låg socioekonomisk status och 
etnisk mångfald? 

• Är det någon skillnad mellan konstruerad kontrollbehandling och aktiv behandling? 
• Blir det någon skillnad mellan barn till föräldrar födda i utlandet och barn till minst en 

förälder född i Sverige avseende självskattad hälsa före och efter genomförd 
behandling? 
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M e t o d 
 
Procedur 
 
Urval av skolor grundades på statistik över medelinkomst hos invånarna som är 20-64 år i det 
område skolan tillhör. Samtliga områden tillhör Stockholms stad. Statistiken kommer från 
Utrednings- och statistikkontoret (USK) och fanns att tillgå på USK:s hemsida under hösten 
2006 och gällde inkomståret 2004 (www.stockholm.se/usk). 
 
Widén (2006) genomförde sin undersökning i ett innerstadsområde i Stockholm. Syftet med 
föreliggande uppsats var, som angivits i inledningen, att replikera Widéns undersökning i ett 
område med lägre socioekonomisk status. År 2004 var medelinkomsten i innerstadsområden i 
Stockholm för personer 20-64 år, 304 066 kr (medelinkomster 2003-2005). Efter att en 
genomgång av samtliga områden i Stockholms stad gjorts valde författarna att inkludera de 
områden där invånarna hade en medelinkomst under 220.000 kronor i urvalet. Denna gräns 
sattes utifrån att det skulle vara stor skillnad mot medelinkomst i innerstad. Samtidigt fick 
gränsen inte vara så låg att alltför få skolor skulle kunna kontaktas. Mail skickades sedan till 
samtliga skolor inom dessa områden med kort information om studien, dess bakgrund och 
syfte samt förfrågan om deltagande. Totalt gick mail ut till 29 skolor varav tre skolor anmälde 
intresse.  
 
Efter möte med rektor och/eller berörda lärare valdes två skolor ut. Tanken från början var att 
val av skola förutom medelinkomst skulle bero på utbildningsnivå i området. Eftersom det var 
få skolor som anmälde intresse baserades valet i slutänden på antal elever i klasserna. Den 
skola som valdes bort hade få elever, vilket gjorde det praktiskt omöjligt att inkludera skolan i 
studien. 
 
Författarna kom till respektive skola för att informera barnen om projektet. Barnen fick även 
med sig brev hem till vårdnadshavare för information och skriftligt samtycke till barnets 
medverkan i studien, förutsatt att barnet själv ville delta (se bilaga 1). Vårdnadshavare hade 
tre olika val gällande barnets medverkan i studien: 1) att tillåta barnen att endast delta i 
ifyllandet av enkät kring oro, stress och nedstämdhet. 2) att tillåta både ifyllande av enkät 
samt deltagande i gruppövningar. 3) att inte tillåta att barnet skulle delta i vare sig 
gruppövningar eller ifyllande av enkät.  
 
Studien påbörjades i skola 1 och när den hade genomförts där inleddes behandling i skola 2. 
Innan gruppövningarna började fick barnen fylla i självskattningsformulär. Samtliga barn 
fyllde i enkäterna innan de påbörjade behandling. Författarna kom till skolan och satt på var 
sitt håll med olika barngrupper. Det var 4-6 barn i varje grupp. Författarna kunde i de små 
grupperna förklara hur enkäterna skulle fyllas i, samt svara på barnens frågor. Eftersom 
barnen hade mycket svårt att förstå vissa ord och frågor var författarna tvungna att 
omformulera dessa och ge konkreta exempel. Exempel på omformuleringar:  
 
Ursprunglig formulering    Omformulering/exempel 
 
MASC 
Jag är rädd för att andra barn ska driva med mig Jag är rädd att andra barn ska reta mig 
 
Jag håller ögonen öppna för att upptäcka faror Vara beredd på att något farligt kan 

hända/ Titta sig omkring när man är ute 
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Jag blir yr eller får svimningskänslor Det snurrar i huvudet/känns som att 

man ska ramla ihop  
 
CDI 
Saker stör mig  Jag blir irriterad/får svårt att 

koncentrera sig 
 
Ingen älskar mig... Detta gäller familj/vänner/släkt/flick- 

pojkvän 
 
Det visade sig att de frågor som uppkom rörde samma meningar och ord oavsett barngrupp. 
Vid ifyllandet av PSWQ-C var det flera barn som hade svårigheter att förstå skalan och  
negationerna i påståendena. Alltså krävdes mycket förklaring kring detta. I skola 2  
upplevde författarna till denna rapport att barnen hade mindre svårigheter att förstå enkäterna.  
 
Vid första mötet med barngrupperna fick barnen information kring vad de skulle få lära sig  
under gruppövningarna. Sedan fyllde barnen i en trovärdighetsskattning (c-skalan). Tre barn 
var frånvarande från den första behandlingsveckan och fyllde därmed inte i någon 
trovärdighetsskattning. 
 
Efter att barnen genomgått behandlingen fick de fylla i samma självskattningsformulär som  
innan behandlingen påbörjades. 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Sammanlagt deltog 50 barn från åk 3 i studien. Av dessa var 25 flickor och 25 pojkar. Antal 
barn med utlandsfödda föräldrar var 33, antal barn med minst en föräldrar född i Sverige var 
17. 
 
Skola 1  
 
I skola 1 fanns det i de två klasserna i åk 3 sammanlagt 38 barn. Ett barn fick inte tillåtelse att 
delta och föll därför bort från studien. Dessutom var det tre barn i åk 3 som gick i 
förberedelseklass p.g.a. bland annat språksvårigheter. Dessa barn valde författarna i samråd 
med lärarna att ej inkludera i studien. Vidare var det ett barn som bara deltog vid första 
behandlingstillfället och därmed uteslöts ur studien. Av de 33 barn som deltog, var det 29 
barn som hade två utlandsfödda föräldrar, två barn hade en förälder som var född i Sverige 
och en utlandsfödd förälder och två barn hade två svenskfödda föräldrar. Det fanns 13 flickor 
och 20 pojkar. 
 
Barnen slumpades in i åtta olika grupper, som numrerades från 1-8. För att få ihop 
behandlingsschemat med skolans tider blandades barn från klass A och B i fyra av grupperna. 
I resterande fyra grupper ingick barn från endast klass A eller B.   
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Skola 2 
 
I skola 2 deltog endast en klass i åk 3 där det sammanlagt fanns 26 barn. Ett barn flyttade, ett 
barn uteslöts av läraren p.g.a. särskilda behov, ett var bortrest, fyra barn fick inte 
tillåtelse/ville inte delta. Ytterligare två barn kom att uteslutas i slutskedet av studien p.g.a. 
sjukdom som medförde frånvaro vid sista självskattningstillfället. Slutligen var det 17 barn 
som deltog i studien, varav 12 flickor och 5 pojkar. Antal barn med utlandsfödda föräldrar var 
fyra, antal med föräldrar födda i Sverige var nio och antal barn med en förälder född 
utomlands och en i Sverige var fyra. Barnen slumpades in i fyra olika grupper.  
 
Material 
 
För att mäta förekomst av oro, ångest och nedstämdhet bland barnen användes tre 
självskattningsformulär som beskrivs nedan. 
 
Penn State Worry Questionnaire for Children, PSWQ-C (Chorpita et al., 1996) är en 
barnversion av PSWQ som mäter oro. I Norbäcks psykologexamensuppsats ”Stress/oro, 
ångest och nedstämdhet hos barn och ungdomar”(2004) användes denna skala för första 
gången i Sverige. Resultatet visade att testet hade en bra intern konsistens, hög test-retest 
reliabilitet samt god validitet. 
 
PSWQ-C består av 14 item i form av påståenden som skattas på en femgradig skala, där 1= 
inte alls typiskt för mig, 3 = något typiskt för mig och 5 = mycket typiskt för mig. Det finns 
tre påståenden som är omvända så att ett högt värde innebär en låg nivå av oro. Totalsumman 
räknas ut genom att addera summan av alla svar efter att ha vänt på de tre omvända 
påståendena. Summan kan variera mellan 14 och 70 och ju högre poäng, desto starkare är 
barnets tendens att oroa sig. 
 
Då ingen svensk normering har genomförts för PSWQ-C valde Norbäck att sätta gränsvärden 
baserade på amerikanska och nederländska studier, bland annat Chorpita et al. (1996). Ett 
värde av 38 poäng eller högre innebär problem med stress och oro. 48 poäng eller mer innebär 
att barnet troligen uppfyller kriterierna för diagnosen generaliserat ångestsyndrom. 
 
Multidimensional Anxiety Scale for Children, MASC (March et al., 1997) används för att 
mäta ett flertal ångestsymtom hos barn. March et al. (1997) anser att MASC har mycket god 
intern konsistens, bra test-retest reliabilitet och god validitet.  
 
I denna undersökning används en kortversion av MASC som består av 10 item. Påståendena 
skattas på en fyragradig skala där 0 = aldrig sant om mig, 1 = sällan sant om mig, 2 = ibland 
sant om mig, 3 = ofta sant om mig. Summan kan variera mellan 0-40 poäng. Om barnet 
skattar över 20 poäng tyder detta på att det har en ångestproblematik. 30 poäng eller högre 
betyder mycket hög ångestnivå hos barnet. 
 
Children´s Depression Inventory Short form, CDI-S (Kovacs, 1992) är en kortversion av 
Children´s Depression Inventory, som mäter olika depressiva symtom hos barn. Formuläret 
består av 10 item. Varje item innehåller tre meningar. Barnet ska välja det påstående som 
stämmer bäst in på hur barnet känt och tänkt under de senaste två veckorna. Varje item 
poängsätts så att 0 = frånvaro av symtom, 1 = måttliga problem och 2 = klart uppfyllda 
symtom på depression. Poängen kan variera mellan 0-20. Enligt Saylor, Finch, Spirito och 
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Bennett (1984) är 15 poäng, i den fullständiga versionen, gränsvärdet för depression. I den 
kortare versionen av CDI bedömdes gränsvärdet vara sex poäng. 
 
Credibility scale (c-skalan) utformades av Borkovec och Nau (1972). Enligt Devilly och 
Borkovec (2000) är c-skalan det mest använda måttet på trovärdighet och förväntningar på 
behandling inom psykoterapiforskning. Skalan har enligt författarna hög intern konsistens, 
god test-re test reliabilitet och god validitet.   
 
Skalan översattes till svenska av Lars-Göran Öst, professor på Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Den består av fem item där en siffra från 0-10 kan ringas in.  
 
Den skala som använts i denna studie har omarbetats av författarna till uppsatsen. Detta för att 
den skulle bli bättre anpassad till 9-åringar. Den ursprungliga skalan var utformad för att 
användas vid fobibehandling. Då denna studie berör oro, ångest och nedstämdhet ströks ordet 
fobi. Exempelvis ändrades frågan ”Hur säker är du på att den här metoden kommer att vara 
framgångsrik i behandlingen av din fobi?” till ”Tror du att de här övningarna kommer att vara 
bra för dig?”. 
 
Behandlingsmanualer  
 
Vid gruppövningarna användes Manual för Medveten Närvaro/Sinnesro, samt tillhörande 
skriftligt material som utarbetats av Widén (2006). Manualen för kontrollbehandling 
utarbetades av författarna själva, delar var dock hämtade ur Widéns manual för Tillämpad 
avslappning (2006). 
 
Behandlingsformat 
 
Träffarna med barnen skedde under skoltid i skolans lokaler. Behandlingen omfattade 12 
sessioner samt ett informationsmöte á 30 minuter. Grupperna träffades oftast två gånger i 
veckan, men p.g.a. praktiska omständigheter kunde det vissa veckor bli en eller tre gånger 
istället. Sammanlagt tog behandlingen 6-7 veckor (beroende på lov). Barnen skulle varje dag 
träna hemma, förutom under helgen. Under lov skulle barnen träna minst tre gånger. 
 
Lokaler 
 
Träffarna med barnen skedde i fritidslokaler som låg i nära anslutning till klassrummen. I 
grupperna med medveten närvaro möblerades rummet ursprungligen med stolar i en 
halvcirkel framför terapeuten. När det visade sig att denna möblering ledde till 
koncentrationssvårigheter bland barnen förändrades möbleringen. Barnen placerades istället i 
två rader, vända framåt med mellanrum inom varje rad och mellan raderna. Detta för att det 
skulle vara svårare att titta på varandra och därmed lättare att fokusera på det terapeuten sa. I 
kontrollgrupperna var barnen placerade på samma sätt som i grupperna med medveten 
närvaro, men istället för att sitta på stolar låg de på filtar och hade en kudde var. 
 
Belöningssystem 
 
Som förstärkare användes klistermärken. När barnen hade träffats i gruppen fick de ett 
djurklistermärke och för varje vardag de tränat hemma fick de klistermärken i form av 
silverstjärnor. De dagar då behandlarna inte var på skolan delade klassföreståndaren ut 
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stjärnorna. Barnen fick själva rapportera om huruvida de tränat hemma. Samtliga 
klistermärken fästes på ett kort, som utformats av Widén (2006). 
 
Behandlare 
 
Behandlarna, som var författarna till denna rapport, hade grundläggande 
psykoterapikompetens inom Kognitiv Beteendeterapi och fick handledning av Elisabeth 
Breitholtz (leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare) och Sara Widén (PTP-psykolog) 
vid Psykologiska institutionen. 
 
Behandlingsmanual Medveten närvaro/Sinnesro 
 
Varje session var upplagd på ett liknande sätt. De inleddes med en genomgång av 
hemuppgifter där barnen fick ta upp vilka övningar de gjort hemma och om några problem 
uppstått. Om något barn varit frånvarande ombads gruppen att berätta vad som gjorts gången 
innan. Därefter följde en kort introduktion till dagens övningar, samt repetition av rational för 
olika moment. Sedan genomfördes dagens övning. Sessionen avslutades med påminnelse om 
hemuppgift och utdelning av klistermärken.  
 
Behandlingen lades upp så att de första sessionerna hade fokus på att observera (andning och 
kropp). Övningarna andningsankaret/lyssna på kroppen som barnen lärde sig under den första 
fasen av behandlingen användes sedan fortlöpande under hela behandlingsperioden. Efter att 
barnen arbetat med att observera vidgades uppmärksamheten till att beskriva utan att värdera 
sig själv och annat, samt även till att observera känslor. De sista sessionerna handlade om att 
göra saker med sinnesro samt att tillämpa sinnesro i jobbiga situationer. För en översikt av 
sessionerna se bilaga 2.  
 
Behandlingsmanual Kontrollbehandling 
 
Strukturen på sessionerna var uppbyggd på samma sätt som i medveten närvarogrupperna, 
vissa skillnader förelåg dock. Behandlarna frågade även här om barnen gjort sin hemuppgift 
men gick inte in i vad de gjort eller vilka problem som kunde ha uppstått. En annan skillnad 
var att barnen inte fick med sig några skriftliga instruktioner till övningarna och rationalen 
kring övningarna repeterades inte efter gång ett, om inte barnen själva tog upp den. Manualen 
byggde till stor del på de första stegen i tillämpad avslappning (Widén, 2006; Öst, 2006), det 
vill säga barnen fick lära sig känna skillnad på spända och avslappnade muskler. Under den 
senare delen av behandlingen fick barnen lära sig progressiv avslappning i en något kortare 
version. Fortfarande tog dock avslappningsövningen ca. 10-15 minuter. För att avslappningen 
inte skulle bli portabel (som i tillämpad avslappning) utan vara just en kontrollbehandling fick 
barnen ligga ner under avslappningsövningarna på mjukt underlag med kudde. De fick aldrig 
öva sig i att slappna av under jobbiga situationer. Med tanke på att manualen innehåller 
mycket repetition och alltså riskerar att upplevas som tråkig lade författarna in en session då 
barnen fick rita till olika typer av musik. Ibland fick barnen även ta med sig musik hemifrån 
för att spela upp under avslappningsövningarna. Vid en session fick barnen efter en kort 
avslappning visualisera till en text som behandlaren läste upp. För en översikt av sessionerna 
se bilaga 3. 
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Etiska ställningstaganden 
 
För att garantera frivillighet till deltagande i studien fick föräldrarna skriftligt ge sitt samtycke 
till barnens medverkan. Det efterfrågades även i formuläret om barnen själva ville delta. 
Författarna till denna rapport informerade även barnen muntligt på ett informationsmöte om 
att deltagande var frivilligt. Både barn och föräldrar fick även uppgift om att data endast 
skulle redovisas på gruppnivå, så att ingen enskild individs skattning skulle kunna 
identifieras.  
 
Databearbetning 
 
För den statistiska analysen användes SPSS version 15.0. För varje skattningsskala gjordes ett 
T-test för beroende mätningar för att signifikanspröva förändring mellan före- och 
eftermätning. 
 
För att testa c-skalans reliabilitet gjordes en beräkning av Cronbach´s alfa. 
 
Effektstorlekar (Cohen´s d) beräknades för att estimera behandlingsgruppens och 
kontrollgruppens förändring på varje skattningsskala. När det gäller beräkning av Cohens d 
vid upprepade mätningar menar Cohen (1988) att d = 0,5 motsvarar en liten effekt, d = 0,8 
motsvarar en måttlig effekt och d = 1,1 en stor effekt. Positiva effektstorlekar visar på en 
förbättring av de symtom som skalorna mäter, medan negativa effektstorlekar visar på en 
försämring.    
 
För varje skattningsskala genomfördes en 2x2 ANOVA för beroende mätningar med 
behandlingsgrupp (medveten närvaro, konstruerad kontrollbehandling) som grupperingsfaktor 
och tid (före och efter behandling) som upprepningsfaktorer. 
 
Vidare gjordes för varje skattningsskala en 2x2 ANOVA för beroende mätningar med 
etnicitet (barn med föräldrar födda utomlands och barn med minst en förälder född i Sverige) 
som grupperingsfaktor och tid som upprepningsfaktor. 
 
För att undersöka behandlingarnas utfall beroende på etnicitet gjordes en 2x2x2 ANOVA för 
beroende mätningar för varje skattningsskala. Grupperingsfaktorer var behandling och 
etnicitet och upprepningsfaktor var tid. 
 
 

R e s u l t a t 
 

I denna resultatdel användes en alfanivå på 5 % vid samtliga signifikansprövningar.  
 
Deltagande i behandlingarna 
 
Uppgifter om i vilken utsträckning barnen gjorde sina hemuppgifter och fick stjärnor för 
detta, baseras på hur de själva rapporterat att de tränat. På skola 1 kunde barnen maximalt få 
25 stjärnor, medan barnen på skola 2 maximalt kunde få 23 stjärnor. Skillnaden berodde på att 
den sista gruppträffen inföll på olika veckodagar i de två skolorna, vilket gjorde att vissa barn 
hade möjlighet att träna två dagar extra. Barnen i gruppen med medveten närvaro tränade i 
genomsnitt 19,9 gånger. De deltog i gruppövningarna i genomsnitt 10,9 gånger. I gruppen 
som fick kontrollbehandling tränade barnen i genomsnitt 20,72 gånger. De deltog i 
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gruppövningarna i genomsnitt 11,24 gånger. Alltså var det inte några större skillnader mellan 
hur grupperna deltagit i sessionerna och tränat hemma. Ett barn har inte inkluderats i 
genomsnittsberäkningarna. Detta berodde på att barnet inte ville få några stjärnor och djur och 
hade svårt att kommunicera hur mycket han/hon tränat hemma.  
 
Trovärdighetsskattning 
 
En trovärdighetsskattning genomfördes med de barn som skulle delta i studien. Skattningen 
distribuerades efter att barnen informerats om den behandling de skulle få. T-test för 
oberoende mätningar påvisade ingen signifikant skillnad i skattning mellan kontrollgruppen 
och den aktiva behandlingsgruppen, det vill säga båda grupperna upplevde behandlingarna 
som trovärdiga. 
 
Då C-skalan inte är utprövad i Sverige genomfördes en reliabilitetsprövning. Cronbach´s alfa 
(baseras på standardized items) uppmättes till 0,818. Detta anses vara en god reliabilitet 
(Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).  
 
Föremätningar 
 
Samtliga barn som skulle delta i behandlingen besvarade enkäterna PSWQ-C, MASC, CDI-S, 
innan behandlingen påbörjades. 
 
Resultatet på PSWQ-C visade att 29  barn (58 %) skattade sin oro så pass högt att de kunde 
antas ha problem med oro. Åtta av dessa barn (16 % av hela gruppen) skattade sin oro så högt 
att de kunde antas ligga över gränsvärdet för diagnosen generaliserat ångestsyndrom (GAD). 
 
Resultatet på MASC visade att ett barn (2 %) skattade sin ångest så att det kunde tänkas 
utgöra ett problem. 
 
Resultatet på CDI-S visade att fem (10 %) barn skattade sin nedstämdhet på ett sådant sätt att 
det kunde antas vara problematiskt.  
 
Utfall av behandling kontra konstruerad kontrollbehandling 
 
Penn State Worry Questionnaire for Children 
 
29 barn skattade sig så högt vid föremätningen att de kunde antas ha ångestproblematik. Av 
dessa hade åtta barn så pass höga skattningar att de kunde antas ligga över gränsvärdet för 
diagnosen GAD. Efter genomförd behandling skattade 20 barn fortfarande sig själva högt. 
Bland dessa kunde fem barn tänkas ha så stora problem att de möjligtvis uppfyller GAD-
diagnos. 
 
Gruppen som fick behandling med medveten närvaro minskade sin skattning mellan före- och 
eftermätning med i genomsnitt 5,48 poäng. Vid t-test för beroende mätningar visade sig denna 
skillnad vara signifikant. För gruppen som fick konstruerad kontrollbehandling skedde en 
minskning med i genomsnitt 3,12 poäng. Även denna skillnad var signifikant. Det fanns en 
stor individuell spridning rörande skattning, både inom behandlingsgrupp och inom 
kontrollgrupp. Cohen´s d visade på en liten effekt för behandlingsgrupp och mycket liten 
effekt för kontrollgrupp (se tabell I). 
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Tabell I. Medelvärden och standardavvikelser för PSWQ-C vid före- och eftermätning för behandlingsgrupp 
respektive kontrollgrupp samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohen´s d) vad gäller förändringen mellan före- 
och eftermätning för behandlingsgrupp och aktiv kontrollgrupp. 

 
     M1 SD1 M2 SD2 t p< d  
 
 
Medveten närvaro (n = 25)  40,08 10,21 34,60 10,56 3,51 0,002 0,53  
Kontrollgrupp (n = 25)   36,96 11,82 33,84 12,20 2,60 0,02 0,26 
 
 
En variansanalys visade på en signifikant huvudeffekt av tid (F (1,48) = 19,06, p < 0,0005), 
alltså minskade barnens skattningar från före- till eftermätningen. Det fanns ingen signifikant 
huvudeffekt av grupp. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt. 
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Fig. 1.  Resultaten på PSWQ-C vid föremätning och eftermätning för gruppen som fick behandling med 

medveten närvaro och gruppen som fick konstruerad  kontrollbehandling. 
 
Multidimensional Anxiety Scale for Children 
 
Vid föremätning var det ett barn som skattade sin ångest på ett sådant sätt att det skulle kunna 
tänkas utgöra ett problem. Efter genomförd behandling skattade fem barn sin ångest som 
problematisk. Inget barn skattade över den gräns som angetts för hög ångestnivå. De barn som 
skattade över gränsvärdet för ångestproblematik ökade sin skattning i genomsnitt med 2,75 
poäng. Det var alltså de barn som låg precis under gränsen för ångestproblematik vid 
föremätningen som vid eftermätningen hamnade över angivet gränsvärde. Av de barn som 
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ökade sina skattningar så att de låg över gränsvärdet efter genomgången behandling hade ett 
barn fått behandling med medveten närvaro och tre barn hade fått kontrollbehandling. 
 

Gruppen i helhet som fick behandling med medveten närvaro minskade sin skattning mellan 
före- och eftermätning med i genomsnitt 1,48 poäng. Vid t-test för beroende mätningar visade 
sig denna skillnad vara signifikant. För hela den grupp som fick konstruerad 
kontrollbehandling skedde en ökning med i genomsnitt 0,04 poäng. Denna skillnad var inte 
signifikant. Vad gäller standardavvikelser fanns ingen stor skillnad mellan grupperna. 
Cohen´s d visade på en positiv dock mycket liten effekt för behandlingsgruppen (se tabell II). 
 
Tabell II. Medelvärden och standardavvikelser för MASC vid före- och eftermätning för behandlingsgrupp 
respektive kontrollgrupp samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohen´s d) vad gäller förändringen mellan före- 
och eftermätning för behandlingsgrupp och aktiv kontrollgrupp. 

 
     M1 SD1 M2 SD2 t p< d 
 
 
Medveten närvaro (n = 25)  14,12 3,48 12,64 4,01 2,31 0,03 0,39 
Kontrollgrupp (n = 25)   14,04 4,50 14,08 6,05 -0,72 0,94  
 
 
En variansanalys visade inga signifikanta huvudeffekter. Det fanns en interaktionseffekt, 
denna var dock ej signifikant (F (1,48) =3,23, p = 0,79). Riktningen tyder på att barnen i 
behandlingsgruppen förbättrats, medan de i kontrollgruppen försämrats marginellt.   
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Fig .2.  Resultaten på MASC vid föremätning och eftermätning för gruppen som fick behandling med medveten 

närvaro och gruppen som fick konstruerad  kontrollbehandling. 
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Children´s Depression Inventory 

 
Vid föremätningen skattade fem barn så högt att de kan antas ha problem med nedstämdhet. 
Av dessa barn var det två barn som fortfarande låg över det angivna gränsvärdet efter 
genomförd behandling. 
 
Gruppen som fick behandling med medveten närvaro ökade sin skattning mellan före- och 
eftermätning med i genomsnitt 0,12 poäng. Vid t-test för beroende mätningar visade sig denna 
skillnad ej vara signifikant. För gruppen som fick konstruerad kontrollbehandling skedde en 
minskning med i genomsnitt 0,08 poäng. Inte heller denna skillnad var signifikant. 
Standardavvikelsen visade på större individuella skillnader i skattning inom kontrollgruppen 
än inom behandlingsgruppen (se tabell III). 
 
Tabell III. Medelvärden och standardavvikelser för CDI-S vid före- och eftermätning för behandlingsgrupp 
respektive kontrollgrupp samt t-värde och p-värde vad gäller förändringen mellan före- och eftermätning för 
behandlingsgrupp och aktiv kontrollgrupp. 

 
     M1 SD1 M2 SD2 t p<  
 
 
Medveten närvaro (n= 25)  1,64 1,73 1,76 1,33 -0,38 0,70   
Kontrollgrupp (n= 25)   2,04 4,24 1,96 4,17 0,23 0,82   
 
 
En variansanalys visade inga signifikanta huvudeffekter. Det fanns ingen interaktionseffekt av 
tid x grupp.  
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Fig .3.  Resultaten på CDI-S vid föremätning och eftermätning för gruppen som fick behandling med medveten 

närvaro och gruppen som fick konstruerad  kontrollbehandling 
 
Påverkan av etnicitet  
 
Vid en variansanalys framkom att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt av etnicitet 
vad gällde någon av skattningsskalorna. Däremot fanns en signifikant huvudeffekt av tid på 
PSWQ-C (F (1,48) = 17,65, p < 0,0005). Det fanns inte heller någon signifikant 
interaktionseffekt på någon av skattningsskalorna. 
 
Skattningsskillnader på PSWQ-C beroende av etnicitet 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad på 
föremätningen (t(48) = -2,09, p = 0,042), dvs. de barn med föräldrar födda utomlands 
skattade sig högre än de barn med minst en svenskfödd förälder. 
 
För gruppen med minst en svenskfödd förälder skedde en minskning, vad gällde skattningen 
mellan före- och eftermätningen, med i genomsnitt 4,83 poäng. Ett t-test för beroende 
mätningar visade att skillnaden var signifikant. För barn med föräldrar födda utomlands var 
minskningen i genomsnitt 4,03 poäng. Även denna skillnad var signifikant. 
Standardavvikelserna visade på större spridning i individuella skattningar för barn med 
utlandsfödda föräldrar än för barn med minst en förälder född i Sverige. Cohen´s d 
motsvarade en liten effekt för behandlingsgruppen och en mycket liten effekt för 
kontrollgruppen (se tabell IV).  
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Tabell IV. Medelvärden och standardavvikelser för PSWQ-C vid före- och eftermätning för barn med minst en 
svenskfödd förälder och barn med utlandsfödda föräldrar samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohen´s d) vad 
gäller förändringen mellan före- och eftermätning. 

 
     M1 SD1 M2 SD2 t p< d 
 
 
Minst en svenskfödd (n= 17)  34,12 8,80 29,29 7,03 3,83 0,001 0,61 
Utlandsfödda (n= 33)   40,79 11,51 36,76 12,29 2,96 0,01 0,34  
 
 
Skattningsskillnader på MASC beroende av etnicitet 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det ej fanns en signifikant skillnad på 
föremätningen, dvs. de barn med föräldrar födda utomlands skattade sig på ett liknande sätt 
som de barn med minst en svenskfödd förälder. 
 
För gruppen med minst en förälder född i Sverige var minskningen från före- till 
eftermätningen i genomsnitt 1,47 poäng. Ett t-test för beroende mätningar visade att 
minskningen var signifikant. Minskningen för gruppen med utlandsfödda föräldrar var 0,33 
poäng. Denna minskning var ej signifikant. Standardavvikelserna visade att det finns små 
skillnader mellan hur individerna i respektive grupp skattar. Cohen´s d motsvarade en mycket 
liten effekt i behandlingsgruppen (se tabell V).  
 
Tabell V. Medelvärden och standardavvikelser för MASC vid före- och eftermätning för barn med minst en 
svenskfödd förälder och barn med utlandsfödda föräldrar samt t-värde, p-värde och effektstyrka (Cohen´s d) vad 
gäller förändringen mellan före- och eftermätning. 

 
     M1 SD1 M2 SD2 t p< d 
 
 
Minst en svenskfödd (n= 17)  13,71 3,93 12,24 5,44 2,20 0,04 0,31 
Utlandsfödda (n= 33)   14,27 4,06 13,94 4,95 0,60 0,55   
 
 
Skattningsskillnader på CDI-S beroende av etnicitet 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det ej fanns en signifikant skillnad på 
föremätningen, dvs. barn med föräldrar födda utomlands skattade sig på ett liknande sätt som  
barn med minst en svenskfödd förälder. 
 
Gruppen med minst en svenskfödd förälder ökade sin skattning mellan före- och eftermätning 
med i genomsnitt 0,48 poäng. Ett t-test för beroende mätningar visade att denna ökning ej var 
signifikant. För gruppen av barn med föräldrar födda utomlands skedde en minskning med i 
genomsnitt 0,21 poäng. Denna minskning var ej signifikant. Standardavvikelserna visade på 
en större spridning i gruppen med minst en svenskfödd förälder (se tabell VI).  
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Tabell VI. Medelvärden och standardavvikelser för CDI-S vid före- och eftermätning för barn med minst en 
svenskfödd förälder och barn med utlandsfödda föräldrar samt t-värde och p-värde vad gäller förändringen 
mellan  före- och eftermätning. 

 
     M1 SD1 M2 SD2 t p<  
 
 
Minst en svenskfödd (n= 17)  1,76 4,78 2,24 4,79 -1,82 0,09   
Utlandsfödda (n= 33)   1,88 2,09 1,67 1,67 0,67 0,51  
 
 
Påverkan av etnicitet på typ av behandling 
 
En variansanalys vad gällde skattning av tid x behandling x etnicitet på PSWQ-C visade att 
inga signifikanta interaktionseffekter fanns på någon av skattningsskalorna. Inga signifikanta 
huvudeffekter uppvisades på vare sig MASC eller CDI-S. Vad gäller PSWQ-C fanns dock en 
signifikant huvudeffekt av tid (F (1,48) = 17,25, p < 0,0005). 
 
Övriga analyser 
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det inte fanns signifikanta skillnader på 
föremätning på PSWQ-C, MASC och CDI-S mellan skola 1 och skola 2. Alltså kan det sägas 
att barnen från båda skolor tillhörde samma urvalsgrupp.  

 
 

D i s k u s s i o n 
 

Bortfallsanalys 
 
Sammanlagt fick fem barn inte tillåtelse att delta i studien. Detta skiljer sig från Widéns 
(2006) studie där samtliga barn fick tillåtelse att delta. Det går inte att uttala sig exakt om vad 
det fanns för anledning till att vissa barn inte fick vara med. Förutom att vissa föräldrar inte 
ville att deras barn skulle delta, uttryckte en av lärarna att det i vissa fall kan ha handlat om att 
barnet själv inte vågade delta i gruppövningarna. Om så var fallet utgör detta ett problem 
eftersom dessa barn kan tänkas vara mer oroliga än de barn som ville/vågade delta.  

 
Förekomst av oro, ångest och nedstämdhet  
 
Resultatet i denna studie visar att barnen i ett område med låg socioekonomisk status och 
etnisk mångfald skattar sin oro högre än barnen i Widéns (2006) och Kindstedts och 
Ljungholms (2007) studier där barnen kom från ett innerstadsområde. Att barn mår sämre i ett 
område med låg socioekonomisk status styrks av tidigare forskning (Finkelstein et al., 2007; 
Najman et al, 2004; von Reuden et al., 2006). Eftersom det framkommit i Danielssons (2006) 
studie att psykiska besvär ökar med åldern är det anmärkningsvärt och oroande att 58 % av 
barnen i denna studie redan vid nio års ålder skattar sin oro som hög. Skattningarna gällande 
ångest och nedstämdhet är dock inte högre jämfört med barnen i Widéns (2006) studie. Alltså 
motsägs även viss forskning som finns inom området socioekonomi och hälsa. Bland annat 
framkom i den personliga kommunikationen med U. Marklund på Folkhälsoinstitutet att de 
barn som ingått i deras studie och skattat sig lågt på socioekonomisk status, uppgav sig ofta 
vara nedstämda. En möjlig förklaring till varför barnen skattar sig så lågt på nedstämdhet 
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skulle kunna vara att barnen i denna studie inte är särskilt nedstämda. Uppsatsförfattarna 
upplevde att barnen oftast själva under övningarna gav exempel på situationer då de varit 
antingen oroliga eller arga. Exempel på situationer då de varit ledsna var sällsynta. En möjlig 
hypotes är att barnens nedstämdhet snarare tar sig ett utåtagerande uttryck (t.ex. slå sitt 
syskon), än att de gråter eller har negativa tankar om sig själva.  
 
Förändringar i självskattad oro, ångest och nedstämdhet 
 
Resultatet visar att barnen som behandlats med medveten närvaro skattar sig signifikant 
förbättrade på PSWQ-C och MASC. Däremot sker ingen förbättring vad gäller skattningen på 
CDI-S, där de i stället blir marginellt försämrade (med i genomsnitt 0,12 poäng). Att det blir 
en signifikant nedgång på skattningarna rörande oro stämmer överens med resultaten i 
tidigare studier (Kindstedt & Ljungholm, 2007; Widén, 2006). När det gäller ångest stämmer 
resultaten i denna studie med Widéns (2006) undersökning, dock ej med Kindstedts och 
Ljungholms, där det inte skedde någon signifikant minskning av ångestskattning. Skattningen 
av nedstämdhet i denna studie skiljer sig från Widéns (2006) studie där barnen blev 
signifikant förbättrade. I Kindstedts och Ljungholms studie (2007) var resultatet på 
nedstämdhetsskattning visserligen inte signifikant, men gick i riktning mot att barnen 
förbättrats. Resultaten går alltså inte i samma riktning som i denna uppsats. 
 
En möjlig förklaring till att barnen inte skattar sig som förbättrade vad gäller nedstämdhet är 
att de redan före behandling skattade sig så lågt (i genomsnitt 1,67 poäng av 20 möjliga), att 
det var nästintill omöjligt att skatta lägre efter behandling. Rörande den marginella 
försämringen har det i tidigare studier visat sig att barn som har utåtagerade beteende före 
behandling med medveten närvaro kan skatta sig försämrade efter genomgången behandling. 
En förklaring till detta kan enligt Semple et al. (2005) vara att utåtagerande problematik kan 
förändras till problematik som oro, ångest och nedstämdhet. Detta kan dock inte förklara att 
skattningarna på PSWQ-C och MASC minskar.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att barns självskattade oro och ångest signifikant 
minskar efter genomförd behandling med medveten närvaro i ett område med låg 
socioekonomisk status och etnisk mångfald. Däremot påvisas ej någon minskning av 
självskattad nedstämdhet. 
 
Skillnader mellan konstruerad kontrollbehandling och aktiv behandling  
   
Resultatet på PSWQ-C visar att både de barn som behandlats med medveten närvaro och de 
som ingått i kontrollgrupp förbättras signifikant. Detta påvisas både i t-test för beroende 
mätningar och vid variansanalys. Det finns dock ingen skillnad mellan konstruerad 
kontrollbehandling och aktiv behandling. 
 
Resultatet på MASC visar att ett barn skattar sig över det angivna gränsvärdet för 
ångestproblematik innan genomförd behandling. Efter genomförd behandling skattar 
ytterligare fyra barn, som tidigare legat på gränsen, sig över gränsvärdet för 
ångestproblematik. Ökningen var dock i genomsnitt endast 2,75 poäng. Av de barn som efter 
behandling hamnar över gränsvärdet gick ett i behandling med medveten närvaro och tre i 
kontrollbehandling. Denna skillnad är intressant, men får tolkas med försiktighet. Möjligtvis 
kan avslappningsövningar ge mer ångest då en person redan upplever sig ha en hög 
ångestnivå. I kontrollbehandlingen lärdes inte acceptans kring känslor och tankar ut. Barnen 
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hade inte heller samma utrymme att ta upp problem vid hemträning. Detta togs dock upp i 
behandling med medveten närvaro, vilket sammantaget kan ha bidragit till skillnaden. 
 
T-test för beroende mätningar visar även att de barn som fått medveten närvaro minskar sina 
skattningar signifikant, vilket inte kontrollgruppen gör. Även om det alltså verkar finnas en 
riktning mot att gruppen som fått medveten närvaro blir förbättrade, vilket kontrollgruppen 
inte blir, så går det inte att fastställa att skillnader verkligen föreligger då interaktionen i 
variansanalys ej är signifikant.   
 
Resultatet på CDI-S visar att det inte finns någon skillnad rörande skattningarna i före- och 
eftermätning mellan grupperna. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså inga signifikanta skillnader påvisas mellan konstruerad 
kontrollbehandling och aktiv behandling. Detta kan ha flera orsaker. Det är enligt Boström 
och Dahlgren (2000) svårt att konstruera trovärdiga kontrollbetingelser i 
psykoterapiforskning, vilket var skälet till att barnens tro på behandlingarna undersöktes med 
hjälp av en trovärdighetsskattning. Risken med studiens strävan efter trovärdighet är att 
kontrollbehandlingen blev för lik en effektiv behandling. Även om kontrollmanualen 
utarbetades enligt Östs (2006) principer angående skillnader mellan tillämpad avslappning 
och progressiv avslappning, finns risken att för många aktiva komponenter kom med i 
kontrollbehandlingen. Exempelvis fick även barnen i kontrollgruppen klistermärken, vilket 
kan ses som en potent förstärkare för nioåriga barn. Detta gjordes för att även 
kontrollbehandlingen skulle verka trovärdig och ha samma ramar som den aktiva 
behandlingen. Dessutom fanns det stor risk för att barnen i kontrollgruppen skulle ha upplevt 
det som orättvist och bestraffande om endast den aktiva gruppen fått klistermärken. Detta 
skulle eventuellt ha påverkat resultaten negativt.  
 
Möjligtvis är det även problematiskt att tiden för att slappna av minskades i kontrollgruppen i 
slutet av behandlingsperioden, vilket kan ha gjort det lättare för barnen att använda sig av 
avslappningen i jobbiga situationer. Anledningen till att avslappningen valdes att kortas ner i 
slutet var att det skulle bli en variation i övningarna så att barnen inte skulle bli uttråkade. 
Författarna valde att låta barnen spänna muskelgrupper kort och sedan slappna av även i den 
kortare formen av avslappning, som dock fortfarande tog minst 10 minuter. Detta borde göra 
metoden mindre användbar i en faktisk orossituation Det visade sig dock att flera barn 
självmant började använda sig av progressiv avslappning i jobbiga situationer, exempelvis när 
det var svårt att somna. Författarna uppfattade att detta berodde på att barnen tyckte att 
övningarna var konkreta och lätta att förstå.  
 
Det är även viktigt att ta hänsyn till att en Hawthorneeffekt kan föreligga. Både barnen i aktiv 
behandling och konstruerad kontrollbehandling fick under gruppträffarna möta en vuxen 
person utifrån som gav uppmärksamhet och positiv förstärkning. Det har visats i studier att 
personer oavsett typ av behandling får en symtomreduktion (Boström & Dahlgren, 2000). 
 
Ett sätt att undersöka om det var skillnad vad gäller aktiva komponenter mellan grupperna 
och/eller om en Hawthorneeffekt förelåg skulle kunna vara en långtidsuppföljning. Om 
barnen i gruppen som fick medveten närvaro skulle fortsätta förbättras men inte barnen i 
kontrollgruppen skulle det kunna innebära att barnen i aktiv behandling fått bättre redskap för 
att kunna hantera oro, ångest och nedstämdhet. 
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Om det vid en långtidsuppföljning skulle visa sig att det fortfarande inte finns någon skillnad, 
vad gäller skattningar mellan barn som fått medveten närvaro och de som fått genomgå 
kontrollbehandling, kan val av behandlingsmetod diskuteras. Möjligtvis är det fullt tillräckligt 
med enklare avslappningsövningar för att barn i skolmiljö ska bli mindre oroliga och 
stressade. 
 
Etnicitetens påverkan på självskattad hälsa 
 
På föremätningen framkommer att barn med föräldrar födda utomlands skattar sin oro 
signifikant högre än de med minst en svenskfödd förälder. Detta resultat skiljer sig från 
Norbäcks (2004) studie som visade att det inte fanns några skillnader rörande självskattad 
hälsa beroende av etnicitet. Resultatet är inte oväntat då vuxna som är födda utanför Europa i 
större utsträckning lider av psykiska besvär jämfört med svenskfödda personer (Statens 
Folkhälsoinstitut, Folkhälsoenkät, 2006) och barns psykiska hälsa påverkas negativt av 
föräldrars nedstämdhet och brist på välbefinnande (Sourander et al., 2006). 
 
Resultaten från föremätning av självskattad nedstämdhet och ångest är däremot i linje med 
Norbäcks (2004) studie och påvisar inga signifikanta skillnader beroende av etnicitet. 
 
Resultaten visar att både gruppen med utlandsfödda föräldrar och gruppen med minst en 
förälder född i Sverige skattar sig förbättrade vad gäller oro. Rörande ångestproblematik blir 
de barn med minst en svenskfödd förälder signifikant förbättrade men ej de med utlandsfödda 
föräldrar. Det verkar alltså vara så att barn med minst en förälder född i Sverige blir 
förbättrade av övningar i medveten närvaro och avslappning i skolmiljö. Eftersom det inte 
finns någon signifikant interaktionseffekt går det dock inte att uttala sig om att övningarna 
skulle vara bättre för gruppen med minst en svenskfödd förälder jämfört med gruppen med 
utlandsfödda föräldrar. För att säkerställa om skillnader existerar eller inte krävs fler liknande 
studier. 
 
Etnicitet verkar inte påverka skattning vad gäller nedstämdhet. Även om en viss ökning för 
barn med minst en svensk förälder förekommer så är denna inte signifikant. En möjlig 
förklaring till den marginella ökning på CDI-S är att de flesta barnen med minst en 
svenskfödd förälder bodde i området där skola 2 ligger. Under arbetet med barnen i skola 2 
informerades barn, lärare och föräldrar om kommande stora organisatoriska förändringar. 
Dessa skulle komma att påverka barnens vardag i omfattande grad. Det är troligt att barnens 
psykiska mående påverkades negativt av denna information. Detta kan i sin tur påverka 
resultatet i eftermätningen vad gäller nedstämdhet. Det kan dock inte förklara varför det inte 
sker en ökning vad gäller barnens skattade oro och ångest.  
 
Sammanfattningsvis visar resultat av eftermätning i denna studie att inga signifikanta 
skillnader föreligger mellan de barn som har minst en förälder född i Sverige och de barn som 
har föräldrar födda utomlands. Alltså verkar behandlingsutfall inte påverkas av etnicitet i ett 
område med låg socioekonomisk status. 
 
Metodologiska funderingar utifrån socioekonomi och etnicitet 
 
Vad ska mätas och hur? 
 
En reflektion rörande socioekonomisk status (SES) är att det finns få svenska studier, 
framförallt vad gäller påverkan av SES och etnicitet på behandling med barn. I denna studie 
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baseras empiridelen mycket på amerikanska och europeiska studier. Det kan tänkas att 
etnicitet och SES påverkar på ett helt annat sätt i USA, där det bland annat kan upplevas vara 
annorlunda att tillhöra en minoritetsgrupp. Rörande SES kan Sverige fortfarande antas ha 
mindre ekonomiska skillnader mellan grupper i samhället än i USA. Att dra slutsatser från 
studier som gjorts i exempelvis USA kan vara problematiskt då den kulturella kontexten 
skiljer sig från Sverige.  
 
En annan möjlig begränsning med denna undersökning är att SES inte mäts, utan att urvalet 
utgår från SES i ett visst område. Detta medför en risk att dra för stora slutsatser av hur SES 
påverkar resultatet. Självfallet kan det ha funnits variationer inom barngrupperna gällande 
föräldrars utbildningsnivå, inkomst m.m. Ett annat möjligt problem med att SES inte mäts är 
att det finns en risk för att felaktiga slutsatser kring etnicitetens påverkan på utfall av 
behandling dras. Alvidrez et al. (1996) visade i sin studie att socioekonomi och etnicitet kan 
sammanblandas, vilket leder till missvisande resultat. Förutom SES skulle det även vara bra 
att studera etnicitet mer ingående, t.ex. förälderns ursprungsnationalitet och kulturell 
tillhörighet, hur länge barnets familj bott i Sverige, samt anledningen till att familjen kom till 
Sverige.   
 
Det hade varit intressant att låta lärarna skatta barnens koncentrationsförmåga och eventuell 
hyperaktivitet, då flera barn uppvisade symtom på detta i grupperna. Tidigare amerikansk 
forskning har också visat att barn från vissa etniska minoriteter upplevs ha en högre grad av 
utåtagerande beteenden än vita barn (Stevens et al., 2003; Vollebergh et al., 2005). Samma 
sak gäller barn från familjer med låg socioekonomisk status (Frigerio et al., 2004). 
Anledningen till att koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet inte mäts i denna studie är 
att det inte ingick i Widéns (2006) studie, som denna studie i stort replikerar. Det hade 
dessutom inneburit mycket extraarbete för lärarna som redan hade mycket uppgifter i och med 
detta projekt. Dessutom visade exempelvis Vollebergh et al. (2005) att det är låg 
samstämmighet mellan vad lärare respektive barnen själva skattar. Detta gör det svårt att 
avgöra vilket mått som ska ligga till grund för om en behandling varit gynnsam eller ej: ska 
man gå på barnens upplevda hälsa efter behandling eller lärarnas skattningar av beteenden? 
Lärares skattningar kan vara problematiska eftersom det är svårt utifrån ett psykokulturellt 
perspektiv att veta om barns utåtagerande beteende beror på kulturella yttringar eller psykisk 
ohälsa (Minsky et al, 2006; Stevens et al., 2003; Vollebergh et al., 2005). Samtidigt finns det 
viss forskning som visar att barn kan ha svårt att förstå frågor som ingår i enkäter (Semple et 
al., 2005), vilket skulle kunna utgöra ett problem vad gäller tilltron till barnens egna 
skattningar.  
 
I denna studie används skattningsformulären PSWQ-C, MASC och CDI-S eftersom dessa 
använts av Widén (2006) och Norbäck (2004). Syftet som beskrivits i inledningen var att se 
om samma goda behandlingsresultat som i Widéns studie skulle kunna erhållas i ett område 
med annan socioekonomisk status. Utifrån en kulturell kontext hade det eventuellt varit bra att 
använda sig av andra typer av skattningsformulär, där frågorna skulle vara mindre baserade på 
västerländska mått på psykisk ohälsa. Enligt Hopkins Kavanagh (2003) kan faran med att ha 
ett västerländskt perspektiv på hälsa och ohälsa vara att man bortser från flera viktiga 
kulturella aspekter. Då det verkade vara särskilt svårt för barn av annan etnisk tillhörighet än 
svensk att förstå frågorna i skattningsformulären, skulle det vara bra med mer tydliga och 
konkreta formulär. Exempelvis skulle det vara önskvärt att undvika negationer, vilket särskilt 
används i PSWQ-C.  Dessutom skulle man kunna fråga mer efter psykosomatiska besvär, som 
huvudvärk, ont i magen och svårt att sova, osv. Detta utifrån att somatisering förekommer 
olika mycket i olika kulturer. Det har även visat sig att det är vanligare bland människor med 
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låg socioekonomisk status att uttrycka depressiva symtom genom somatisering (Hopkins 
Kavanagh, 2003). 
 
Ett annat problem var svårigheten att få barnen att fylla i självständigt, särskilt i skola 1. 
Barnen tittade på, och frågade varandra trots att författarna uttryckligen sagt att man skulle 
fylla i för sig själv. Detta kan ha gjort att grupptryck påverkade barnens svar. Exempelvis var 
det flera pojkar med föräldrar födda utomlands som uttryckte att de tyckte det var ”töntigt” 
och ”konstigt” att gråta. Enligt Mesquita och Walker (2002) är en del känslor inte acceptabla i 
vissa kulturer och visas därmed upp i mindre utsträckning. Detta kan ha gjort det svårare för 
barn som verkligen grät ofta att uppge det i enkäten, vilket till viss del kan förklara de låga 
poängen på depressionsskalan. För att motverka grupptryck skulle det vara bra att byta ut 
ifyllandet av enkäter i grupp mot att göra muntliga intervjuer, eller låta endast ett barn i taget 
fylla i enkät tillsammans med behandlarna. Då skulle det dessutom vara lättare för 
behandlaren att märka om barnet förstår frågorna eller inte. 
 
Behandling, innehåll och format 
 
Författarna har utifrån sina iakttagelser under behandlingstillfällena några rekommendationer 
inför framtida behandling med skolbarn i liknande typ av områden. När det gäller själva 
behandlingen med medveten närvaro skulle mer konkretisering av t.ex. rationaler och 
övningar troligen vara gynnsamt för utfallet av behandlingen. Då flera barn uppvisade 
problem med att hålla koncentrationen uppe skulle en tydlig agenda med de viktigaste 
inslagen med fördel kunna skrivas eller ritas upp på en tavla eller dylikt. Dessutom skulle 
rationalerna kunna kortas ned och fokus skulle kunna ligga mer på praktiska övningar, gärna 
rollspel. Dessa rekommendationer skulle även vara bra utifrån att flera barn som hade 
föräldrar födda utomlands verkade ha svårt att helt förstå alla de språkliga begrepp som ingår i 
Widéns (2006) manual för medveten närvaro. Att invandrarbarn med lägre språklig förståelse 
kan behöva få pröva sig fram på ett mer konkret sätt stöds av Svensson (1998).  
 
En ytterligare rekommendation är att ha små grupper, gärna tre barn per grupp, när stora 
koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet finns bland barnen. Då det inte förelåg 
koncentrationssvårigheter verkade större grupper om upp till fem barn fungera bra. Barnen 
kunde då använda sig av de andra i gruppen på ett mer berikande sätt, bland annat genom att 
dela erfarenheter och hjälpa varandra med hur övningarna kunde genomföras. Med barn som 
hade koncentrationsproblem uppstod det ibland svårigheter när det blev för många olika typer 
av övningar. Dessa barn behövde mer tid på sig för att verkligen förstå och ta till sig en 
övning. Därmed rekommenderas mer tid per övning och färre övningar totalt för barn med 
koncentrationssvårigheter. 
 
Avgränsning av könets påverkan 
 
Det kan ses som en brist att effekter av kön inte analyseras i denna studie. Denna avgränsning 
var ett medvetet val, dels för att många studier fokuserar på just detta, dels för att det skulle 
bli alltför många variabler att studera inom ramen för detta arbete. Författarna tyckte att det 
var mer relevant att studera etnicitet, då mycket lite forskning om etnicitet och 
behandlingsutfall finns. Möjligtvis kan de resultat som framkommer i denna studie rörande 
etnicitet delvis påverkas av könsskillnader.  
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Framtida forskning 
 
I dag råder en stor brist inom forskningen vad gäller barn, behandling och 
etnicitet/socioekonomi (Weisz et al., 2005 a, Weisz et al., 2005 b). Därmed finns ett skriande 
behov av mer forskning på dessa områden. I framtiden skulle det vara önskvärt att mäta och 
kontrollera för socioekonomisk status på ett mer utförligt sätt än vad som var möjligt inom 
ramen för denna studie. Det skulle även vara bra att undersöka gruppbehandling med 
medveten närvaro i andra områden i Stockholm och i övriga landet.   
 
Vid analys av de resultat som presenteras dels i denna studie och dels i de studier som ligger 
till grund för denna undersökning (Kindstedt, & Ljungholm, 2007; Widén, 2006) 
framkommer en viss spretighet. Denna är tydlig i resultaten för CDI-S och MASC som skiljer 
sig åt i de olika studierna (även inom innerstadsområdet). Frågan är om dessa skalor helt 
fångar upp variationen av nedstämdhet och ångest bland skolbarn. Vidare studier skulle kunna 
avgöra om dessa skattningsformulär borde bytas ut. När det gäller skattningsinstrumentet 
PSWQ-C skulle det vara önskvärt att kriterievalidera detta, särskilt utifrån att oro skattades så 
högt i denna studie och i de studier som nämns ovan.  
 
Med etnicitet i fokus skulle det, som nämnts ovan, även vara önskvärt att i framtiden mäta 
koncentrationssvårigheter. Det skulle även vara av vikt att undersöka språklig förståelse bland 
barn, särskilt bland barn från områden som präglas av etnisk och språklig mångfald. Detta 
eftersom språket är en nödvändig förutsättning i de flesta typer av psykoterapier, inte minst 
när terapin innehåller medveten närvaro. Om större hänsyn till koncentrationssvårigheter och 
språklig förståelse skulle tas kan terapeutiska metoder bli så effektiva som möjligt för 
invandrade barn och vuxna. 
 
I undersökningen som beskrivs i denna uppsats deltog skolbarn. I framtiden skulle det vara 
intressant att testa hur behandling med medveten närvaro fungerar i kliniska grupper. 
Självfallet skulle det även då vara viktigt att ta hänsyn till etnicitet och socioekonomi. 
 
Det har i denna undersökning inte påvisats några signifikanta skillnader mellan medveten 
närvaro och kontrollbehandling. Därmed skulle det vara intressant att undersöka hur barns 
oro, ångest och nedstämdhet skulle påverkas om det var barnens lärare som genomförde 
enklare avslappningsövningar med dem.  
 
Avslutningsvis skulle det vara önskvärt med större studier av gruppbehandling med medveten 
närvaro med skolbarn. Detta för att få möjlighet till högre power och mer tillförlitliga resultat. 
 
Sammanfattande kommentar  
 
Resultatet av denna studie visar att barnen som fått medveten närvaro skattar sin oro och 
ångest som signifikant lägre efter genomförd behandling. Däremot minskar inte deras 
självskattade nedstämdhet. Resultatet visar även att det inte föreligger någon signifikant 
skillnad mellan aktiv behandling och konstruerad kontrollbehandling. Det är därför möjligt att 
det räcker med enklare avslappningsövningar för att skolbarn, i ett område med låg 
socioekonomi och etnisk mångfald, ska bli förbättrade vad gäller oro. Ett ytterligare resultat i 
denna studie är att det inte verkar finnas några skillnader rörande behandlingsutfall beroende 
av etnicitet. Framtida forskning bör i högre utsträckning fokusera på barn, behandling, 
etnicitet och socioekonomisk status för att säkerställa att dessa grupper får bästa möjliga 
behandling.  
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Till Föräldrar och vårdnadshavare    Bilaga 1 
 
Detta brev innehåller information om ett projekt som pågår på XXskolan under vårterminen 
2007. Din dotter/son går i en av de klasser som anmält intresse för och blivit utvald att delta i 
detta projekt. Barnen kommer genom olika övningar, exempelvis avslappning, 
koncentrations- och andningsövningar, att få lära sig hur man bättre kan hantera oro och 
stress. 
 
Varför? 
Under läsåret 2004 genomfördes en undersökning på flera Stockholmsskolor. Denna visade 
att många barn kände sig stressade, oroliga och ledsna. Som en fortsättning på den 
undersökningen kom psykologkandidat Sara Widén på olika övningar för att hjälpa barn i 
skolan att själva hantera stress, oro och ledsenhet. På den skola där Sara Widén genomförde 
övningarna rapporterade barnen att de mådde bättre efteråt. För att se att övningarna verkligen 
fungerar behöver detta dock göras på flera skolor. Det är därför vi är intresserade av att 
genomföra det på XXskolan och även andra skolor. Förhoppningen är att detta så småningom 
blir något som kan användas i de flesta skolor för att minska barns oro, stress och ledsenhet.  
 
Hur? 
De elever som deltar kommer att träffas i mindre grupper för att lära sig slappna av och 
koncentrera sig på det som händer i stunden istället för att oroa sig för andra saker. Träffarna 
med barnen kommer att ske två gånger i veckan under ca. 6-8 veckors tid. Barnen kommer 
dessutom att få träna hemma varje dag på det de lärt sig. Projektet kommer att påbörjas vecka 
X. Grupperna kommer att ledas av oss, Cecilia Naurén och Lina Nilsson. Vi läser sista 
terminen på psykologlinjen på Stockholms universitet. Projektet är en del av vårat 
examensarbete. 
 
För att se om övningarna ger resultat kommer barnen att få svara på enkäter både före och 
efter att alla övningar påbörjats och avslutats. Barnen fyller själva i svarsalternativ på 
enkäterna angående hur de mår. Detta kommer att ske under skoltid. Resultaten kommer att 
redovisas i gruppformat. Detta innebär att det inte kommer gå att se hur ett enskilt barn har 
svarat på enkäterna. Formulären kommer endast att läsas av oss, Cecilia och Lina, och 
kommer sedan att förstöras. 
 
Vad ska du göra? 
Det är frivilligt för barnen att delta i såväl gruppövningarna som i ifyllandet av enkäterna. För 
de barn som vill delta krävs dock att förälder/vårdnadshavare har gett sitt medgivande. Därför 
vill vi att du/ni att fyller i svarstalongen nedan och lämnar den till ditt barns klassföreståndare 
senast XX. Det är viktigt att svaren kommer in i tid! 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Naurén och Lina Nilsson 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Mitt barn får fylla i enkäter och vara med i gruppövningarna om han/hon själv vill 
           
          Mitt barn får fylla i enkäterna men inte vara med i gruppövningarna 
           
          Jag vill inte att mitt barn deltar i vare sig enkäter eller övningar 
 
Barnets namn                                                      Vårdnadshavares underskrift  
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Behandlingsöversikt Sinnesro     Bilaga 2 
 
Grundstruktur för sessionerna 1-4: 
 

• Introduktion (1 min) Barnen hälsas välkomna. 
• Genomgång av hemuppgifter (5 min) T tittar på barnens belöningsscheman, 

berömmer, kollar och validerar ev. svårigheter med uppgifterna eller planering av 
tid för träning. 

• Repetition av rationalen för Sinnesro (4 min) 
• Genomgång och rational för dagens övning (15 min) Alla gör övningen 

gemensamt.  
• Planering för träning hemma (2 min) Barnen påminns om att de ska träna 

hemma och får ev. handout med övning. 
• Utdelning av planeter (2 min) Alla barn får varsitt klistermärke att klistra fast på 

sin karta. 
• Avslutning (1 min) T tackar barnen för idag. 

 
Från session 5 när barnen har fått en förståelse för begreppet Sinnesro och övningarna 
omfattar annat än Andningsankaret/Lyssna på kroppen ägnas mindre tid åt att repetera 
rationalen. Istället avsätts tid efter genomgången av hemuppgifter för att göra 
Andningsankaret gemensamt innan man går vidare till dagens övning. I övrigt är sessionernas 
struktur densamma genom hela behandlingen. 
 
Sessionerna i korthet: 
 
Session 1 Observera andningen 

Terapeuten presenterar behandlingsupplägget och ramarna för behandlingen. 
T introducerar begreppet Sinnesro och ger rational för att stanna upp och 
observera istället för att dras med av tankar och känslor. Barnen får även denna 
information på papper (Bilaga 6: Vad är Sinnesro?) om de vill läsa själva eller 
om föräldrarna vill ha information om vad de gör på träningen. 
Barnen fyller i formulär ”Jobbiga situationer” med exempel på situationer som 
de upplever som jobbiga, då de har känslor som rädd, orolig, nervös et c. 
T introducerar fokus på andningen som ett sätt att ”kasta ut ankaret” för att vara 
här och nu även i svåra situationer.  
Övning ”Andningsankaret”: En kort meditationsövning då man fokuserar på 
andningen. När tankar och känslor stör så att man tappar fokuset på andningen 
konstaterar man bara detta och återgår till andningen. 
Hemuppgift: Öva på Andningsankaret en stund varje dag. Under sessionen har 
alla planerat och skrivit ner var och när de ska öva. 

  
Session 2      Observera kroppen 

T har påmint om att en del av Sinnesro är att koncentrera sig på andningen och 
berättat att en annan del är att lyssna på kroppen.  
T har pratat om att kroppen (precis som andningen) känns olika när vi har olika 
känslor. Barnen får ge exempel på hur olika känslor känns i kroppen. 
Övning ”Lyssna på kroppen”: Samma grundövning som andningsankaret men 
med vidgad uppmärksamhet till att känna av hur kroppen känns. 
Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag.  
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Session 3 Observera kroppen till musik 
 Fortsatt träning i att lyssna på kroppen, nu till musik som kan väcka olika 

känslor som känns på olika sätt i kroppen. Samtal kring vilka känslor man får 
och hur och var de känns i kroppen, validering av att man kan uppleva olika 
känslor från samma musikstycke. 

 Övning: ”Lyssna på kroppen” samtidigt som man lyssnar på musik. Musiken 
består av 4 instrumentala musikstycken om ca 1 min. Diskussion mellan varje. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag, gärna någon gång 
till musik. 

 
Session 4: Observera kroppen i rörelse 
 Fortsatt träning i att lyssna på kroppen, nu samtidigt som man går, hoppar och 

rör på hela kroppen. Samtal kring vilka känslor man får och hur och var de känns 
i kroppen. 

 Övning: ”Lyssna på kroppen” i rörelse. Först den vanliga grundövningen, sedan 
olika rörelser i rummet. Övningen avslutas med hopp och rörelse av hela 
kroppen så att alla blir andfådda varefter man sätter sig igen och känner hur det 
känns i kroppen när den lugnar ner sig igen, pulsen blir långsammare, andningen 
lugnare et c. 
Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom ska 
barnen lyssna på kroppen minst en gång när de går eller springer. 

 
Session 5: Beskriva omgivningen utan att värdera 

T introducerar dagens ämne genom att ha på sig en ful/knasig hatt. Barnen får 
beskriva hatten och samtalet leds in på skillnaden mellan att sakligt beskriva 
eller att värdera/döma någonting som bra eller dåligt. Rationalen för att avstå 
från att värdera rör dels risken att dra förhastade slutsatser men även att så fort 
man bestämmer sig för vad man tycker om något kommer känslor som hör till. 
Om man kan vänta lite med att bestämma sig är det lättare att ha koll på 
känslorna också.   

 Övning ”Beskrivande ord”: Övningsblad med beskrivande ord (adjektiv) där 
barnen ska kryssa över värderande ord och ringa in ord som beskriver utan att 
värdera.  

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom en gång 
beskriva någonting (ett föremål) utan att värdera. 

 
Session 6: Beskriva sig själv utan att värdera 
 Samtal kring att vi inte bara dömer föremål utan också människor. T pratar om 

att man ofta dömer sig själv ganska hårt. Resonemang kring självkritik i form av 
tankar som alltid recenserar hur vi ser ut, vad vi gör och vad vi säger.  

 Övning ”Beskriv dina fötter”: Alla tar av sig strumpor och skor och uppmanas 
att tyst för sig själva försöka beskriva sina fötter utan att värdera. 
Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom en gång 
beskriva någon kroppsdel (exempelvis händerna) utan att värdera. 

 
Session 7: Observera känslor I 
 Samtal om känslors funktion som vägledande för hur vi ska agera och som hjälp 

för att kommunicera med andra. Även om att känslor inte alltid är ”sanna” och 
att man när man agerar utifrån en känsla faktiskt kan ta fel. T pratar också om 
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känslors flyktiga natur; ingen känsla (positiv eller negativ) varar för evigt. Men 
om vi försöker bli av med en jobbig känsla blir den ofta bara värre, prova att 
istället stanna och lyssna på känslan så kan den klinga av. 

 Övning ”Lyssna på känslan”: Samma som Andningsankaret / Lyssna på 
kroppen med fokus på vilken känsla man har i kroppen och hur den känns. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom en gång 
när man har en stark känsla i kroppen känna efter extra mycket var och hur den 
känns och om den förändras när man lyssna på den utan att försöka ändra den. 

 
Session 8: Observera känslor II 
 Samma resonemang som förra sessionen om känslors funktion och natur. Samtal 

om hur mycket ansiktet visar när vi har olika känslor.  
 Övning ”Ansiktsövning”: Alla gör ”känslominer”, som man ser ut när man är 

arg, glad, ledsen, sur. Diskussion om hur det känns i kroppen när man gör miner 
som hör till olika känslor. Känner man känslan? 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom prova 
igen att lyssna på en stark känsla när man har den. 

 
Session 9: Göra saker med Sinnesro I 
 Samtal om att man kan göra saker på olika sätt. Att göra saker med Sinnesro är 

att vara aktiv med  hela sin uppmärksamhet på det man gör, istället för att tänka 
på annat eller göra flera saker samtidigt. 

 Övning ”Russinövningen”: Barnen får prova att äta russin på olika sätt. Först 
”som vanligt” sedan nyfiket utforskande som om man aldrig hade sett eller ätit 
ett russin förr; hur luktar det; hur ser det ut; ser alla russin likadana ut; hur känns 
det när man tar i det; hur känns det i munnen och hur smakar det? Samtal om 
skillnaden i upplevelse när man äter på det ena eller det andra sättet. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom prova 
att göra något ”med Sinnesro”. 

 
Session 10: Göra saker med sinnesro II 
 Resonemang som förra sessionen om att göra saker med Sinnesro. 
 Övning ”Bildövningen”: Barnen får välja varsin bild från ett antal foton och 

teckningar utklippta ur veckotidningar och uppklistrade på papper. När de valt en 
bild uppmanas de att titta på ”sin” bild och beskriva den tyst för sig själv. Efter 
en stund får de uppmaningen att lämna bilden vidare till den som sitter intill och 
därefter titta på den nya bild de fått på samma sätt. Efteråt samtalar man om hur 
bilderna kändes och vilka känslor man fick när man skulle lämna bilden ifrån sig 
(t.ex. nyfiken, besviken). T förklarar att samma sätt att lyssna på vilka tankar och 
känslor som kommer upp kan man använda i ”riktiga” situationer som är 
jobbigare än att byta kort med varandra. 

 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom ta fram 
formuläret ”Jobbiga situationer” som barnen fyllde i första gången och fundera 
på hur man kan ha Sinnesro i de situationerna. 

 
Session 11: Sinnesro i jobbiga situationer I 
 Resonemang kring de situationer barnen har skrivit i formuläret ”Jobbiga 

situationer”. Hur kan man ha Sinnesro i de situationerna? Fokus på att Lyssna på 
känslor och tankar utan att tro på allt de säger, Var med i situationen helt och 
fullt och Välj hur du vill  göra även om känslan säger något annat.  
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 Hemuppgift: Andningsankaret/Lyssna på kroppen varje dag. Dessutom prova 
att använda Sinnesro i en av de jobbiga situationerna. T och barnet har under 
sessionen valt en situation som kan uppstå till nästa session. 

 
Session 12: Sinnesro i jobbiga situationer II 
 Alla tittar gemensamt på belöningskartorna; så mycket har barnen tränat! Samtal 

kring om man kommer att fortsätta träna, tips om var och när. Genomgång av 
hur det har gått att tillämpa det man lärt sig på jobbiga situationer.  

 Avslutningsfika (med Sinnesro). 
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Behandlingsöversikt Kontrollbehandling        Bilaga 3                                                
 
Grundstruktur för sessionerna: 

• Introduktion (1 min) Barnen hälsas välkomna. 
• Genomgång av hemuppgifter (5 min) T tittar på barnens belöningsscheman, och 

berömmer de som tränat. 
• Genomgång och rational för dagens träning (20 min) Alla gör övningen 

gemensamt 
• Hemuppgift (1 min) Barnen påminns om att träna hemma.  
• Utdelning av klistermärken (2 min) Barnen får ett djurklistermärke för att de 

deltagit i sessionen samt stjärnklistermärke för antal dagar de tränat hemma. 
• Avslutning (1 min) T tackar barnen för idag 

 
Tiderna är ungefärliga och varierar utifrån längden på den aktuella övningen. 
 
Sessionerna i korthet: 
 
Session 1      Halvkropp I 

Terapeuten (T) presenterar behandlingsupplägget och ramarna för behandlingen. 
T ger rational för att lära sig slappna av och varför det kan vara bra att slappna 
av. Förklarar att den metod vi ska lära oss är bra eftersom den är ganska lätt och 
alla kan lära sig den med lite övning. 
Övning ”Första avslappningsövningen” (Halvkropp I): Barnen lär sig slappna 
av genom att man först spänner och sedan slappnar av i olika muskelgrupper. I 
halvkropp är det händer, armar, ansikte och axlar man går igenom. Barnen ligger 
på madrasser med en kudde och blundar under hela avslappningsövningen. 
Hemuppgift: Gör avslappningsövningen när du ligger ner, varje vardag. 
 

Session 2       Halvkropp II 
Övning ”Andra avslappningsövningen” (Halvkropp II): Repetition av gången 
innan. 
Hemuppgift: Samma som ovan. 

 
Session 3       Halvkropp III+musik 

Övning ”Tredje avslappningsövningen” (Halvkropp III+musik): Samma som 
ovan, men barnen får lyssna på musik medan de slappnar av. 
Hemuppgift: Samma som ovan, men till musik. T ber barnen ta med egen 
musik till nästa gång. 
 

Session 4       Måla till musik 
Övning ”Fjärde avslappningsövningen” (Måla till musik): Barnen får rita/måla 
till den musik de själva tog med. Barnen får måla det som de kommer att tänka 
på eller känner när de hör musiken. Efteråt går man tillsammans igenom vad de 
har målat, hur det kändes och om detta syntes i bilden. 
Hemuppgift: Slappna av hemma till musik. 

 
Session 5       Helkropp I 

Övning ”Femte avslappningsövningen” (Helkropp I): Som tidigare lär sig 
barnen slappna av genom att först spänna och sedan slappna av i olika 
muskelgrupper. I helkropp lägger man till bröst, andning, mage, rygg och ben. 
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Hemuppgift: Gör avslappningen liggandes, varje vardag. 
 
Session 6       Helkropp II 

Övning ”Sjätte avslappningsövningen” (Helkropp II): Repetition av helkropp I. 
Hemuppgift: Samma som ovan. Barnen ombeds ta med musik hemifrån till 
nästa gång, an vara vilken typ av musik som helst. 

 
Session 7       Helkropp III+musik 

Övning ”Sjunde avslappningsövningen” (Helkropp III+musik): T går igenom 
alla muskelgrupper tillsammans med barnen. Sedan får de själva, utan vidare 
instruktioner, ligga ner och göra övningen till den musik de tagit med. 
Hemuppgift:  Slappna av hemma till den musik de hade med sig. 

 
Session 8       Kort avslappning I 

Övning ”Åttonde avslappningsövningen” (Kort avslappning I): T informerar 
barnen om att de kort ska spänna varje muskelgrupp innan de slappnar av. Sedan 
läser T upp de olika muskelgrupperna och barnen får själva spänna och slappna 
av. 
Hemuppgift: Träna på det vi gått igenom under sessionen, varje vardag. Gärna 
till musik. 

 
Session 9       Kort avslappning II 

Övning ”Nionde avslappningsövningen” (Kort avslappning II): Repetition av 
gången innan. 
Hemuppgift: Samma som ovan. 

 
Session 10     Visualiseringsövning 

Övning ”Tionde avslappningsövningen” (Visualiseringsövning): Först gör alla 
tillsammans en kort avslappning, varpå T läser upp en text som barnen får 
visualisera till 
Hemuppgift: Samma som tidigare 

 
Session 11     Kort avslappning III+musik 

Övning ”Elfte avslappningsövningen” (Kort avslappning III+musik): Samma 
som vid kort avslappning II, men nu till musik. 

 
Session 12     Avslutning 

Övning ”Tolfte avslappningsövningen”: Kort avslappning utan musik. 
Alla tittar gemensamt på belöningskartorna: Mycket beröm! Barnen får fylla i 
samma enkäter som innan behandlingen påbörjades. Avslutningsfika och barnen 
får ta med sig belöningskartorna hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 


