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Förord 

Vi vill tacka alla som gjort det möjligt för oss att genomföra vår studie. 

Först och främst vill vi tacka de familjer som så välvilligt låtit oss ta del av videobanden med 
deras BOF-terapier. 

Vi är också oerhört tacksamma mot våra kollegor på BUP-mottagnigen i Norrköping som 
genom att tillfråga familjer och att lämna filmer till oss, låtit oss få tillgång till deras arbete i 
terapirummet. 

Våra kollegor har också accepterat att vi har dragit oss undan för att arbeta med forskningen. 

Vi vill också tacka vår kollega Cluistina Palm på BUP-mottagningen i Eskilstuna för att vi har 
fått ta del av hennes erfarenheter av transkribering och analyser av BOF-material. 

Ett stort tack till vill vi också rikta till vår handledare Per Gustafsson vid BUP-kliniken på 
Universitetssjukhuset i Linköping som har inspirerat oss och stöttat oss att genomföra studien. 
Det är tur att det finns e-post! 

.. 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Stiftelsen för Forskning och Utveckling vid 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping som stött studien ekonomiskt. 

Norrköping 1999-04-18 

Christer Bjälke Lars Widen 



Sammanfattning 

BOF (Barnorienterad familjeterapi) - symtomens arena? 

Studie gjord av kuratorerna Christer Bjälke och Lars Widen vid Barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

Barnorienterad familjeterapi - BOF, en terapiform där barn och föräldrar leker tillsammans i 
en sandlåda med ett material av dockor, djur, träd, staket, etc. I studien undersöker vi om man 
med ledning av det som sker i leken, samhandlingen, kan se och förstå barnets problem, dvs 
det symtom familjen sökte till BUP för. 

Vi valde att dela in symtomen i tre huvudgrupper; externaliserande, dvs. utagerande symtom, 
internaliserande symtom, dvs mer inåtvända symtom som oro, ledsenhet samt somatiserande, 
där symtomen tar sig kroppsliga uttryck. 
Nio familjer som inledde en BOF-terapi vid BUP, Vrinnevisjukhuset under 1997-98 kom att 
ingå i undersökningen. 
Innan terapin påbörjades fyllde föräldrarna i ett CBCL - formulär om barnets symtom. 
BOF-terapin utfördes på vanligt sätt med filmning av sessionerna och samtal i familjen om 
filmerna. Därefter fick vi tillgång till filmerna. Vi fick ej veta något om symtom eller 
problematik. I ett fall kände vi anmälningsorsaken. Familjesammansättningen var också 
okänd för oss. 

Vi har studerat den första terapiomgången med barn, föräldrar och terapeut vid sandlådan. 
Filmen har transkriberats vilket innebär att varje sammanhållen handling och verbal tur, dvs. 
yttrande, har dikterats in på band. Ex, Pojke gör: Tar bilen, Mamma säger: "Kom hit" 
Transkriptionen har skrivits ut och analyserats. Vi har sorterat och räknat antal handlingar och 
yttranden och för varje aktör. För att få veta intensiteten i leken har vi sedan delat antalet med 
lekens längd. Vi antog att intensivare lek kan tyda på utagerande problematik. 

Vi har läst materialet och försökt beskriva terapiomgångarna globalt avseende innehåll och 
teman i leken, gränser och aktivitet i sandlådan samt terapeutens agerande. 
I utskrifterna har vi även försökt finna handlingar och yttranden som visar på gränser
gränssättning, aggressivitet, omsorg, oro-ängslan, sjukdom-skada, ledsenhet, att bli sedd etc. 
Vi har även försökt se till samspelet ur olika aspekter. 
De olika kategorierna har markerats i skriften, förts in i ett protokoll och räknats samman. Vi 
har jämfört de olika resultaten och ställt en hypotes om barnets symtom. 

Våra antaganden om varje barns symtom har jämförts med resultatet av CBCL-skattningen. 
Vi fann, att vi vid åtta av nio barn hamnat inom samma huvudgrupp av symtom som CBCL. 
Pojken som avvek hade, liksom flertalet av barnen, en dubbel problematik med både 
internaliserande och externaliserande symtom. I gruppen ingick inget barn med starka 
somatiserande symtom varför vi ej kan uttala oss om giltigheten för den gruppen. 

Vår slutsats är att barnets symtom syns i samleken och att BOF-sandlådan verkligen är 
symtomets arena. 



1 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning --------------------------- - -
Innehållsförteckning _________________________ 1 

Introduktion 3 
Frågeställning 3 
Bakgrund till studien. 3 
BOF - Barnorienterad familjeterapi 4 
Hypotes 6 

Material och metod 6 
Grounded Theory 6 
Urval 7 
Flödesschema i forskningen matchad till behandlingsflödet. 8 
CBCL 8 
Transkribering 9 
Bearbetning av data 9 

Borfallsanalys 10 

Resultat 11 

Kategorisering ______________________________ 11 

Pojke 4 år, "Kurragömma" 11 
Global skattning I I 
Handlingar och verbala turer I 2 
Diskussion och hypotes 12 

Pojke 9 år, "Gädda med kantareller" 13 
Global skattning 13 
Handlingar och verbala turer 13 
Diskussion och hypotes 14 

Flicka 4 år, "Fiskpudding hos Fiskar-Arvid" 14 
Global skattning 15 
Handlingar och verbala turer 15 
Diskussion och hypotes 16 

Flicka 6 år, "Skokampen" 16 
Global skattning 16 
Handlingar och verbala turer 17 
Diskussion och hypotes 18 

Flicka 6 år, "Vildhästen" 18 
Global skattning I 8 
Handlingar och verbala turer 19 
Diskussion och hypotes 20 

Flicka 7 år, "Kattungar och hundvalp" 21 
Global skattning 21 
Handlingar och verbala turer 21 
Diskussion och hypotes 22 

Pojke 9 år, "Försiktige Karlsson med tigrarna" 23 
Global skattning 23 
Handlingar och verbala turer 23 
Diskussion och hypotes 24 

Flicka 7 år, "Barn utan föräldrar" 25 
Global skattning 25 



2 

Handlingar och verbala turer ___________________ ______ 25 
Diskussion och hypotes 26 

Pojke 5 år, "Finlandsresa och försvunnen björnunge" 27 
Global skattning 27 
Handlingar och verbala turer 28 
Diskussion och hypotes 28 

CBCL- resultat 29 

Jämförelse av resultatet av kategoriseringen och CBCL 30 

Diskussion 30 

Slutsats 34 

Referenser 3 7 

Litteratur 37 

Artiklar 37 

.. 



Introduktion 

Frågeställning 

Visar sig barnets symtom vid samleken i sandlådan i BOF-terapier? 

Bakgrund till studien. 

BOF- terapi (Barnorienterad familjeterapi) är en behandlingsform som alltmer används på 
BUP och PBU- mottagningar i landet. BOF är en relationsinriktad behandling som fokuserar 
på samhandlingen mellan barn, förälder och terapeut. Terapin sker med barnets 
uttrycksmedel, leken. Barnet och föräldern/ föräldrarna leker, under ledning av terapeuten, 
tillsammans i en sandlåda med ett material av dockor, hus, träd, staket, djur etc. I leken kan 
terapeuten föreslå alternativ för samleken vilka kan bli ett mönster för ett förändrat samspel i 
familjen. Leksessionen videoinspelas. Efteråt samtalar föräldrarna och ibland barnet, 
tillsammans med terapeuten om innehållet i filmen. 
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Inom BUP-verksamheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har en grupp läkare, psykologer 
och kuratorer utbildat sig och specialiserat sig inom BOF-metoden. Inom BOF-gruppen har 
man diskuterat om barnets symtom, dvs det familjen sökte BUP för, visar sig i samleken. Blir 
tex BOF-terapier med barn med utagerande symtom som exempelvis bråkiga pojkar 
annorlunda än terapier med ängsliga barn. Hur gestaltar sig samleken för barn med somatiska 
symtom? Vi har inte funnit någon forskning som belyser detta . .. 
Barnorienterad familjeterapi är en relativt ny behandlingsmetod. Den är inte beskriven 
teoretiskt i så stor utsträckning. Det finns ej heller så många studier gjorda av metoden. 
BOF är en familjeterapimetod som lämpar sig för terapiforskning eftersom dokumentation 
ingår som en naturlig del då varje terapitillfälle videofilmas. 
Det är därför också möjligt med kontinuerlig metodutveckling då man på ett naturligt sätt kan 
ta del av terapiprocessen genom videofilmerna. Det sker naturligtvis under iakttagande av 
etiska aspekter i förhållande till familjerna. 
Denna uppsats är också en del av metodutvecklingen för BOF-gruppen vid BUP i 
Norrköping. Den kan också ses som en kvalitetssäkring för det terapeutiska arbetet på BUP
mottagningen. 
Undersökningen har därför beviljats forskningsanslag från Vrinnevisjukhuset i Norrköpings 
FOU-råd. 

I planeringen för uppsatsämnen inom vår familjeterapeututbildning i Linköping föreslog vår 
handledare Per Gustafsson genomförandet av en multicenterstudie över barn i 9 - 12 års 
åldern med internaliserande symtom. Det har genomförts få studier med av den gruppen inom 
familjeterapiforskningen i Sverige. Av olika skäl kom ej multicenterstudien till stånd. Vi fann 
det ändå intressant att jämföra terapier för barn med internaliserande symtom och terapier för 
barn med externaliserande symtom samt sådana där barn med somatiserande symtom ingår. 
Vi valde dessa tre symtomgrupper eftersom de barn- och ungdomspsykiatriska symtomen 
brukar kategoriseras på detta sätt. 

Syftet med uppsatsen är att studera om man kan se barnens symtom, för vilket man söker i 
samleken vid BOF-terapier. 
Studien är godkänd av etiska kommitten 97 09 02, Dnr 97243. 



BOF - Barnorienterad familjeterapi 

BOF (Barnorienterad familjeterapi) är familjeterapi på lekens grund. Den norske psykologen 
Martin Soltvedt har utvecklat metoden. I Sverige har psykolog Barbro Sjölin bidragit till att 
göra metoden känd och använd. 
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Barnorienterad familjeterapi är inriktad på interaktion och kommunikation mellan barn, 
föräldrar och terapeut. Det är samspelet - samhandlingen- som är det viktigaste i terapin. 
BOF - terapin utspelas i en sandlåda. Där leker barn, föräldrar och terapeut med ett material 
av dockor, vilda och tama djur, dockmöbler, bilar, båtar, flygplan, staket, träd och buskar mm. 
Vid den första leksessionen leker terapeuten själv med barnet via sin alter egodocka, för att 
visa barn och föräldrar iden med BOF, samt för att själv få lära känna barnet i lek. 

Lekomgången videoinspelas. Filmningen sker oftast med hjälp av en annan terapeut som även 
ansvarar för tidsramen. Denne kan ha ett mer fristående perspektiv på samleken. 
Efter lekavsnittet på ca 15 minuter samtalar man om vad som hände i leken. 

Vid de följande tre terapitillfällena leker föräldern I föräldrarna med barnet. Terapeuten kan 
gå in i leken genom sin alter egodocka, som kan undra, fråga och hjälpa till vid behov. 
Dockan kan klargöra gränser eller bistå någon figur som får svårigheter i leken. 

Vid de efterföljande samtalen, när man tillsammans ser på videobandet, kan familjen se 
mönstren för leken. Ofta känns dessa igen som mönster hemma. Samtalet fokuseras dock på 
vad som skett i leken. Terapeuten kan föreslå familjen andra sätt att förhålla sig i leken som 
att ha egna tomter eller hur man kan bemöta far~.iga djur. 

Efter de fyra lekomgångarna har terapeuterna ett utvärderande samtal med föräldrarna, då 
terapeuterna utifrån samleken, ger sin syn på barnets och familjens resurser och svårigheter. 
Ofta har då redan förändringar inträffat. Mönstret för mötet i leken kan ha gett föräldrarna 
ideer om att förhålla sig på annat sätt till barnet, även i verkligheten. Man kan då välja att 
avsluta terapin eller upprätta kontrakt om en ny lekomgång. 

BOF en teorigenomgång 

Barnorienterad Familjeterapi, BOF, kan härledas ur olika teoretiska bakgrunder. Dess 
upphovsman, Martin Soltvedt talar om att BOF vilar på tre ben i en triangel. (Soltvedt -97) 
BOF befinner sig i det gemensamma området mellan de tre delarna; psykoanalys, 
familjeterapi och beteendeterapi. 

Ur psykoanalysen har barnterapi på psykodynamisk grund utvecklats. Objektrelationsteorin 
är en annan av grundstenarna för barnterapi. 

I traditionell barnterapi möter terapeuten barnet ensamt i terapirummet. Terapin är främst 
fokuserad på barnets inre psykologiska processer vilka kommer till uttryck i barnets lek och i 
överföringar och motöverföringar på terapeuten. Terapeuten härbärgerar barnets känslor och 
hjälper barnet att formulera och uttrycka sina behov och känslor mer direkt. Barnet kan då 
integrera olika sidor, som ont och gott, i sin personlighet. 



Redan Anna Freud och Melanie Klein upptäckte vikten av att ha med föräldrarna i arbetet 
med barnen. De förlorade vissa av sina barnpatienter när de uppnådde resultat i behandlingen 
p g a att föräldrarna avslutade barnets terapi. 
Även Donald Winnicot betonade vikten av föräldrarnas medverkan för hans barnpatienter. 
Han hade ett slags familjeterapeutiskt förhållningssätt. (Winnicot 1982) 

I barnterapi betonar man numera vikten av parallellt arbete med föräldrarna. Oftast träffar 
föräldrarna en annan terapeut. Föräldraterapeuten följer genom föräldrarna vad som sker i 
familjen och kan hjälpa föräldrarna att se och förstå barnets utveckling samtidigt som man i 
vuxensamtalen kan arbeta med för föräldrarna viktiga teman. 

Soltvedt kritiserar den traditionella barnpsykoterapin som alltför fokuserad på det som inte 
verkar fungera. Han menar att terapin främst ser till de inre representationerna hos barnet och 
inte ser till det som verkligen sker i barnets lek i terapin. 
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I BOF är det interaktionen, samspelet eller som Soltvedt föredrar att kalla det, samhandlingen 
som är verksam i terapin. Leken används ej för att synliggöra inre konflikter eller obearbetade 
trauman inom barnet som vid traditionell barnspsykoterapi (Abrahamsson, 1998) och vid 
samleksdiagnostik (Bergenstråle, Rosenlind, 1994 )och samleksterapi (Bergenstråle, 
Rosenlind. 1996). 
Soltvedt menar att symtomet existerar i stället för fungerande samhandling i familjen. 

Inom beteendeterapin ser man till individens handlingar och beteenden. Genom att förändra 
beteendet påverkas och förändras individen. Orsaken eller bakgrund till ett problem är ej det 
viktiga, utan att förändra beteendet i sig. .. 
Soltvedt kritiserar beteendeterapin för att den endast ser till det yttre, beteendet och ej tar med 
känslorna och för att beteendeterapin endast inriktade sig på att skapa program för det 
mätbara. 

Familjeterapin med ett systemteoretiskt synsätt inriktar sig främst på det som sker i 
terapirummet med hela eller delar av familjen närvarande. De förändringar som sker inom 
familjeterapisessionerna påverkar och förändrar familjens struktur och världsbild, dvs. sätt att 
förhålla sig till varandra och omvärlden. 
En kritik som riktats mot den traditionella familjeterapin är att barnen får för lite eget 
utrymme i familjesamtalet. Inom familjeterapiforskningen har Ann-Christine Cederborg klart 
visat detta. (Cederborg -94). 
En ännu ej publicerad studie vid Eskilstuna BUP (Palm) visar dock att barnen inom BOF -
terapier får ett väsentligt större utrymme i dessa terapisessioner jämfört med vanliga 
familjesamtal. 

Soltvedt menar att familjeterapin har två heliga kor; 

);> att familjen är det enda system som man kan arbeta terapeutiskt inom. 
);> att terapeutiska interventioner är manipulativa. 

Vad som sker inom BOF kan ses i ett konstruktionistiskt, narrativt perspektiv. Larner skriver 
om Narrative Child Family Therapy (Larner 1996) som integrerar barnterapi med aktuell 
social konstruktionistisk familjeterapi. Med barnterapisessioner inom en familjeterapi kan 
man utvidga familjens berättelse genom att ta in barnets historia om symtomet och familjen. 



Barnets lek och dess utformning kan förstås som en berättelse om symtomet eller problemet 
man sökt hjälp för. Samma tankegångar kan appliceras på BOF. Genom uppmaningen till 
barnet att leka uppmanar man det att berätta sin historia. I BOF skapas dock berättelsen i 
samleken, samhandlingen med föräldrar och terapeut. 

Barnorienterad familjeterapi kan också ses som ext~!!ialisering av problemet.(White, 1994) 
Genom att förlägga problematiken till sandlådan kan familjen på ett lekfullt sätt hålla sig 
utanför . Detta gör problemalikt:n mindre laddad vilket minskar skuldkänslorna och behovet 
av försvar. 
I samleken kan man därför närma sig problemet och prova på nya sätt att förhålla sig till det. 
Familjen gestaltar både sina bekymmer och sina tankar om förändring. 

Kombination av olika terapiformer 
Under åren har olika modeller för integrering och kombination av barnterapi och 
familjeterapi vuxit fram. Levant & Haffey (1981) går igenom de olika kombinerade 
arbetssätten för barn och föräldraterapier. Modellerna inriktar sig med fokus på barnet, på 
föräldrarna eller på dem tillsammans. (Jacobsson, Mjös, Parment. 1997). 

Soltvedt talar om vikten att kombinera nyckelbegrepp ur psykoanalysen, familjeterapin och 
beteendeterapin och integrera dem praktiskt i terapi . Begreppen -inre representation, 
individen i ett fysiskt system och handling framhåller han som terapeutiskt viktiga. De är 
alla viktiga element inom barnorienterad familjeterapi. 
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Soltvedt betonar vikten av att behålla barnperspektivet. Han refererar till Daniel Stern, som 
den författare som lyckas se både till familjen som barnets överlevnadssystem och till barnets 
förmåga till handling samtidigt som han beskri"Xer barnets inre liv. (Stern, 95). 

Barnorienterad familjeterapi kan således ses som en terapiform med element ur många olika 
terapeutiska skolor. BOF är dock något man gör i praktisk handling tillsammans med barn och 
föräldrar vid samleken, samhandlingen i sandlådan. 

Hypotes 

Vår hypotes är att symtomet kan avspeglas i samleken och att leken blir olika beroende på 
vilken typ av symtom barnet har. I studien indelar vi symtomen i tre huvudgrupper; 
internaliserande symtom, externaliserande symtom och somatiserande symtom. 

Material och metod 

Grounded Theory 

Inför behandlingen av data har vi sökt en analysmetod som gjort det möjligt att spåra mönster 
förutsättningslöst i det insamlade materialet. De enda kriterier vi har satt upp i förväg är att 
symtommönstren ska kunna delas in i de tre symtomgrupperna internaliserande, 
extemaliserande och somatiserande symtom. Grounded Theory är en analysmodell för att 
hitta mönster. Därför valde vi den metoden. 

Grounded Theory är en modell för en kvalitativ analys. 
Teorin publicerades i USA 1969 av Barney Glaser och Anselm Strauss. 



Glasers har en bakgrund i den kvantitativa analysen medan Strauss har sina rötter i den 
kvalitativa forskningen. 
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Modellen har sitt ursprung i att man på Columbia universitetet började utveckla teorier ur den 
kvantitativa traditionen. Det innebär att man utvecklade en teori steg för steg utifrån de 
kvantitativa datan man samlade in. 
Grounded Theorys begreppsvärld påminner därför mest om den kvantitativa analysen. 

Modellen introducerades 1980 i Sverige av Elisabet Näsman och Ann Lunden i deras 
doktorsavhandling "Elevvård - till vems bästa?" (Näsman & Lunden, 1980). Modellen har i 
Sverige använts inom ämnen som företagsekonomi, pedagogik, fo lkhälsovetenskap och 
omvårdnad. 

Med Grounded Theory som analysmodell innebär det att arbeta omvänt i jämförelse med 
traditionell forskning. Istället för att låta en bestämd teori styra datainsamlingen, låter man 
teorin produceras av de data man samlat in. Teorin är därför helt datastyrd. Det innebär att 
man går in i arbetet med så få förutfattade meningar som möjligt. De frågor man har 
formulerat för forskningen är så öppna som möjligt. När data väl börjat samlas in börjar en 
process vilken innebär att man låter teorin ta form i takt med att data bearbetas. 
Datainsamlandet fortsätter samtidigt som det fortsatta datainsamlandet styrs av teorin som 
växer fram i kodandet av datan. Med teori menas de ideer forskaren får, som också kan vara 
teoretiska ledtrådar. Man kan också formulera processen att datainsamlingen och kodningen 
av data sker parallellt. Här sker samma växelvisa process som mellan teori och datainsamling. 

Kort beskrivet är gången i forskningsprocessen, att i de data man samlar in studeras olika 
händelser. I händelserna urskiljs olika mönster vJlka man delar in i olika mönster med 
specifika egenskaper. Denna process kallas för kodning av data och den betraktas som en 
öppen kodning. Kodningen kan också vara selektiv, vilket innebär att kodningen har en 
anknytning till kategorierna som utsorterats. 
Inom Grounded Theory anses hårddraget sett, att litteraturen ska läsas in efter det att de olika 
kategorierna är utvecklade. Detta sker för att forskaren ska vara så förutsättningslös som 
möjligt inför analysen. 

Händelse 
Händelse 
Händelse 
Händelse 
Händelse 

Mönster I~ 
Kategori 
Begrepp 
Egenskaper 

Fig. 1 Skapandet av kategorier, egenskaper, och begrepp (Sv1:nsson, P -G & Starrin, B (red.)1996) 

Urval 

De flesta av de familjer som har blivit aktuella för BOF-terapi på BUP i Norrköping under 
perioden september 1997 - december 1998 har tillfrågats om att deltaga i studien. Urvalet 
minimerades till 5 familjer och maximerades till 15 familjer. I studien ingick till slut 9 
familjer. 
Föräldrarna har informerats om studien och informed consent (godkännande) har inhämtas 
och kontrakt upprättats. (Bil. 1) 



Flödesschema i forskningen matchad till behandlingsflödet. 

Övriga behandlingsformer 
tex familjeterapi 

Remiss inkommer till BUP • Remissgruppen prioriterar utifrån angelägenhetsgrad 
och behandlingsform 

• Ny besök • Teamkonfererens med nybesöksdragning. Beslut om 
behandlingsform där BOF kan bl i aktuell 

Återbesök. BOF och forskningen introduceras 
CBCL fylls i 

Inom t ex familjeterapin kan beslutas 
att BOF ska inledas 

Terapisession 1 .. 
+ 

_. Filmen kommer till 
forskningen 

Terapisession 2 _. Filmen kommer till 
forskningen 

• 
BOF-terapin fortsätter Transkribering 

• 
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Materialet är fullständigt 

Fig. 2 

CBCL 

Studien och analysen 
inleds. 

Valet av CBCL-90 (Achenbachs Child Behavior Checklist) har gjorts för att få en bild av 
barnens symtom. Vi såg CBCL som mer tillförlitligt för symtomskattning istället för att gå på 
anmälnings- eller remissorsaken. Vi antog också att vi genom CBCL får en bredare bild av 
symtomen. Det är också riktigt att få föräldrarnas bild av problematiken eftersom 
behandlingen sker i samspel med familjen. 
Föräldrarna fyllde i självskattningsformuläret angående deras uppfattning om barnets symtom 
innan BOF-terapin påbörjades. 
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Transkribering 

BOF-terapin sker på vanligt sätt med terapeuter ur arbetsgruppen. Efter att terapeut och 
föräldrar tillsammans sett på filmen och samtalat om den, har den överlämnats till studien. 
Innehållet i filmerna har transkriberats, dvs allt som görs och sägs av respektive deltagare har 
dikterats in och skrivits ut. (Bil. 2) Det är innehållet i andra samleksomgången med barn, 
förälder/rar och terapeut som har transkriberats. I planeringen av studien fanns ambitionen att 
transkribera och studera både första och andra samleksomgången. Vi gjorde begränsningen att 
bara studera andra samleken då föräldern är med för första gången. 

Bearbetning av data 

Inledningsvis valde vi att dela in symtomen i tre huvudgrupper; 

)> externaliserande, dvs. utagerande symtom som bråkighet, aggressivitet, hyperaktivitet 
)> internaliserande, dvs mer inåtvända symtom som oro, ledsenhet 
)> somatiserande, där symtomen tar sig kroppsliga uttryck 

Texten har analyserats och kategoriserats innan CBCL-formulären har granskats. För att det 
transkriberade materialet ska vara anonymt mot CBCL har en terapeut i BOF-gruppen 
hanterat CBCL-formulären innan vår analys. 

Studien har matchats både avseende transkription och bearbetning av data efter en liknande 
studie som genomförts på BUP i Eskilstuna. Vi har valt samma definition av verbal tur och 
handling som Eskilstunastudien. Materialet kan;_användas vidare i en eventuell jämförelse av 
resultaten. 
Bearbetandet har skett på liknande sett som i studien "Family Therapy as Collaborative 
Work" (Cederborg, 1994). 

Innehållet i transkriptionen har grupperats, räknats och sammanförts i ett 
transkriptionsprotokoll efter antal handlingar, verbala turer och ord för var och en som är med 
i samleken. (Bil. 3) 

En handling definierar vi som en sammanhållen sekvens för vad var och en gör. Ex. T gör: 
Tar sin alter ego docka och går mot Ms hus. 
En verbal tur definierar vi som en sammanhållen replik eller sammanhållna meningar som 
någon säger. Ex IP säger: De' här va' roligt. De ' va ' värsta roliga. 

Att räkna antalet handlingar och verbala turer har gett oss möjlighet attjämföra de olika 
lekomgångarna åt när vi översatt frekvensen till intensitet, dvs antal handlingar/tiden för 
sam leken. 
Vår arbetshypotes har varit att samlek med externaliserande problematik har en hög intensitet 
i handlingar och verbala turer, respektive låg intensitet i ensamlek med internaliserande 
problematik. 

Materialet har beskrivits först globalt avseende innehåll, teman, gränser och aktivitet med ett 
totalomdöme över samleken. Varje samlek har fått ett arbetsnamn som speglar något av 
innehållet för att lättare kunna skilja dem åt. 
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Innehållet har också skattats avseende händelser som gränskränkningar, gränssättning, 
aggressivitet, omhändertagande-omsorg, försiktighet-oro-rädsla, gömma, bli sedd-räddad, 
sjukdom-skada-ont, otydlig aggressivitet och förts in i ett tolkningsprotokoll (Bil. 4). 
En samspelsbedömning har gjorts utifrån kriterierna benämna-bekräfta, kritik-avvisande, 
avvaktande och kamp-kontroll som förts in i samma protokoll. 
Kriteriet för sjukdom-skada-ont i kombination med en internaliserande problematik har fått 
utgöra analysgrunden för en hypotes om en somatiserande problematik. 

Ovan beskrivna kriterier, inklusive den globala bedömningen har vi funnit förekomma med 
olika frekvens i de flesta BOF-lådorna. Kriterierna har fastställts efter att alla 
transkriptionsprotokoll har lästs och analyserats efter återkommande mönster. 

Transkriptionsprotokollets och tolkningsprotokollets innehåll har jämförts för att spåra 
mönster av likhet och olikhet. För att kunna göra den slutliga kategoriseringen i de tre 
symtomgrupperna internaliserande symtom, externaliserande symtom och somatiserande 
symtom har en genomgång av transkriptionen av varje låda gjorts där vi sett på innehållet i 
interaktionen, jämfört med utfallet i de olika protokollen. Vi jämförde då också med 
terapeutens intensitet i handlingar+ verbala turer med barnets intensitet i handlingar + verbala 
turer. (Bil. 6) 

Slutligen har vår kategorisering av samlekslådornajämförts med CBCL-formulären som 
bearbetats. 

Borf allsanalys .. 
I arbetsprocessen har vi identifierat en rad olika källor som skulle kunna generera ett bortfall 
av deltagare i studien. 

Problem med CBCL. 
Vissa problem har funnits med att få CBCL-formuläret ifyllt. Vid några tillfällen har det 
ifyllts i efterhand med instruktionen att det ska vara en skattning av beteendet innan BOF
terapin påbörjades. Ingen familj har tackat nej till medverkan beroende på CBCL-formuläret. 

Terapeuternas svårigheter att tillfråga familjer. 
I början av datainsamlingperioden fanns en viss osäkerhet att tillfråga familjer om medverkan. 
Det är relativt ovanligt att studier har bedrivits på mottagningen vilket innebär 
skattningsformulär, insyn i arbetet, och ett "integritetsbrott" trots sekretess. 
Detta innebar att alla fami ljer i början inte tillfrågades om att delta i studien. 

Att vi är med som terapeuter/filmare. 
Vår medverkan i två BOF-behandlingar har bidragit till bortfall där frågan om medverkan i 
studien aldrig ställdes. Symtomet var känt av oss och därför omöjligt att inrymmas i studien. 

Informationen från oss. 
Vi har frågat oss om vi tillräckligt snabbt och tydligt har gått ut med information till de 
terapeuter som arbetar med BOF-terapier om vad studien innebär. Vi kan ha missat en 
terapeut som kom åter i tjänst efter tjänstledighet. Den terapeuten har ändå funnits med i en 
familj. 



I början av datainsamlingsperioden informerade vi familjerna själva. Efter hand har 
terapeuterna tagit informationen själva i anslutning till att BOF-metodiken introduceras som 
behandlingsform. 

Tekniska fel och hinder. 
Några direkt tekniska hinder har inte funnits i arbetet. Vissa filmer har haft dåligt ljud vilket 
gör materialet svårtranskriberat. Slammer, tystlåtenhet och att flera pratar samtidigt har 
påverkat transkriberingen. 

Avhopp efter godkännande. 
Det har inte förekommit några avhopp efter påbörjad BOF-behandling. 

Resultat 

Kategorisering 

I texten benämns barnet som Fl = flicka, Po = pojke, M = mamma, F = pappa och T = 
terapeut. 

Pojke 4 år, "Kurragömma" 

Närvarande i samleken 
Ip Pojke 4 år 
Mamman 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Gränser 
Gränssättande - gränslöshet är ofta förekommande tema. Pojken överskrider gränser. 
Mamman försöker inte stoppa honom. Mamman överskrider pojkens gränser. 
Både mamman och terapeuten har dessutom svårigheter att avbryta leken för pojken i slutet 
av lekomgången. 
Pojken sätter staket i lådan under leken. Kan uppfattas som en önskan om gränser. 

Aktivitet i lådan 
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Pojken är relativt aktiv i handlingar, totalt 43 st. med en intensitet av 3,5 handlingar per minut 
i' lekomgången, där han svarar för mer än 50 % av handlingarna. Pojken är tystlåten, endast 6 
verbala turer. Pojken yttrar endast 11 ord under hela omgången. 
Mamman är tillbakahållen både med handlingar och tal. (24 handlingar och 33 verbala turer.) 
Med det har den här samleken en särställning i materialet med sin tystlåtenhet. 

Terapeuten 
Terapeuten är aktiv. Av de verbala turer har terapeuten 60% och hela 80 % av alla ord. 



Terapeutens roll i omgången blir att klargöra gränser, att initiera och uppmuntra leken och 
samhandlingen i lådan, att samspela med och bekräfta samt stoppa pojken, att benämna 
mammans oro samt att stärka och bekräfta mamman, 

Handlingar och verbala turer 

Gränsöverskridanden 
Ex: Po gör: "Sätter staket in på mammans område". Totalt Po: 4 st 
M gör: " Tar pojkdockan och sätter på B:s sida av staketet." M: 2 st 
Terapeuten klargör gränser mellan pojken och mamman vid tre tillfällen. 
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Ex: T: "Jag tror vi gör så att Po får bestämma själv där Po har byggt upp, ... for samtidigt 
tror jag det är viktigt att du har lite kontroll över ditt område. " 

Aggressivitet 
När mamman enl ovan sätter pojkdockan på pojkens område svarar pojken med att ställa 
lejon i sanden. 
Pojken väljer bl. a lejon och tigrar att leka i lådan. 
När terapeuten vill avbryta leken, försöker pojken ta terapeutens docka. 

Avvaktande - Försiktighet - Oro 
Pojken svarar ofta ej direkt på frågor. Pojken yttrar endast några ord under leken. 
Pojken viskar förslaget om att leka kurragömma. 
Som svar på fråga börjar pojken "plocka i sanden med handen" . 
Pojken väljer ingen persondocka i leken utan en9ast djur som ej får något namn. 

Mammans docka är rädd för de vilda djuren som pojken har. 
M: "Dom är farliga. Kan dom bita?" T: "Ar du rädd for dem?" M·"Ja." 

Att gömma sig/ bli upptäckt/ bli sedd 
Kurragömmalek väljs av barnet, pojken flyger helikopter med överblick över mammans och 
terapeutens dockor, landar mitt emellan. 
Pojken väljer att leka med många kommunikationsmedel. 2 båtar, polisbil, 2 bilar, 2 flygplan, 
helikopter. 

Diskussion och hypotes 

Pojken är liten, endast 4 år, hans språk är ej fullt utvecklat och han har invandrarbakgrund 
vilket också kan förklara den verbala återhållsamheten, men han framstår som delvis som 
avvaktande även i leken vilken förs på hans nivå. 

Pojke 4 år, möjlig anknytningsproblematik, svårigheter i närhet - distansen vilket visar sig i 
görnmandet och önskan att bli hittad, sedd samt gränsproblematiken. Aggressiva teman finns 
varför vi förmodar att pojken uppvisar externaliserande symtom som med tanke på hans 
ålder bör vara bråkighet, trots, aggressivitet, ev. kamratproblem. Hans begränsade förmåga att 
uttrycka sig språkligt kan förstärka hans utagerande om dej den avvaktande sidan blir allt för 
dominerande. 



Pojke 9 år, "Gädda med kantareller" 

Närvarande i samleken 
lp Pojke 9 år 
Mamman 
Pappan 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Bad, frukost med ägg, ridtur, ugnsbakad gädda med kantareller mm. 

Gränser 
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Gränser finns. Föräldrarna och pojken bygger områden. Man respekterar varandras gränser, 
knackar på hos varandra när de kommer på besök samt både Po och M ber om lov att bada i 
pappans sjö. 

Aktivitet i lådan 
Aktiviteten i lekomgången är medelhög. Pojken och föräldrarna delar på utrymmet. 
Terapisessionen är ett tydligt exempel på samhandling där pappan, mamman och pojken har 
vardera cirka 30% av handlingarna. De verbala turer delas också nästan lika. 
Lekomgången präglas av omsorg, omvårdnad, qjälpsamhet, omhändertagande och anpassat, 
respektfullt och artigt socialt samspel. 

Terapeuten 
Under terapisessionen är terapeuten passiv. Han gör inga handlingar i lådan och yttrar sig 
endast fyra gånger totalt, i samband med att leken inleds och avslutas. I den "sociala låda" 
med två omhändertagande föräldrar behövs inte terapeutens interventioner och klarlägganden 
i någon högre grad. 

Handlingar och verbala turer 

Aggressivitet och protester från pojken. 
Öppen aggressivitet förekommer bara en gång. 
Ex: Sparkar sand med Lisa-dockan på mammas docka. "Jag gillar inte att du säger 
så där om min fina helikopter." 
Otydlig aggressivitet förekommer totalt 5 turer. 
Ex Po: "Skit också, nu måste jag gå hela vägen" (sedan M:s docka lämnat Lisa långt från 
bilen.) 

Oro. Ängslan 
Oro och ängslan finns i lådan. Förekommer 5 gånger. 
Ex: Po: "Oj, det är bäst att du flyttar hästen från vägen. Den kan bli överkörd." 
M: "Ja, det är lite otäckt." 
Po: "Jag är lite räddfor höga höjder:" 
Mamman bekräftar pojken: M: Ja, då är det väl säkrast att hålla sig på marken."" 
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Omhändertagande, Omsorg, Omvårdnad 
Den omhändertagande och omvårdande sidan förekommer rikligt. Totalt: Hela 28 verbala 
turer. Omsorgen kommer främst från föräldrarna gentemot pojken men förekommer även från 
Pojken gentemot föräldrarnas dockor och gentemot olika djur. 
Man bjuder varandra på mat, samtalar, badar, solar, hjälper varandra och månar om både 
persondockor och djur. 

Ex. Po: "Ja åh tack, Mm så gott, särskilt kantarellerna". 
M, F och Po gör: hjälper till att duka av bordet. 
M: "Bäst vi stänger staketet ordentligt:" 
F: "Oj då, Lisa har glömt sin katt. Den tar jag med på vägen. " 
Po: (ti ll kattunge) "Mjau, litet garnnystan har du också". 

Skada, sjukvård 
Sjukvård och skadetemat förekommer 3 gånger. 
Ex: (Po kör med sin bil, krockar med något.) Po: "Öhrrrr." "Det där gjorde ont" 

Önskan om att bli sedd 
I slutet av omgången flyger pojken med en helikopter över både mammans och pappans 
områden. Mamman undrar vem det var som flög. Pojken säger tre gånger, allt högre. "Det 
var bara jag!" Han lyfter även över sin docka till mammans docka när han vill bli sedd. 

Diskussion och hypotes 

Pojken är nio år. I BOF-lådan samspelar han väl.med sina föräldrar. De visar 
omhändertagande omsorg och respekt mot hono·m. Föräldrarna bekräftar honom. 
Han önskar omvårdnad. Han vill bli sedd och bekräftad vilket kan tyda på dåligt 
självförtroende. Försiktighet, oro och ängslan är också viktiga teman för honom. I lådan finns 
även aggressivitet, främst dold. 

Vi förmodar att han är en försiktig pojke som uppvisar internaliserande symtom med oro, 
ängslan och ångest. Eventuellt kan han ha somatiska symtom som magont, illamående och 
möjligen enkopres med tanke på den otydliga aggressiviteten. Han kan också vara mindre 
fysikt aktiv, ev. överviktig (protesten mot att gå tillbaka till bilen). 
Samspelet med föräldrarna visar i lådan visar en social kompetens i förhållande till vuxna 
men det är osäkert om han fungerar lika bra tillsammans med jämnåriga. Kamratkonflikter 
eller avsaknad av kamrater är möjliga. 

Flicka 4 år, "Fiskpudding hos Fiskar-Arvid" 

Närvarande i samleken 
Ip flicka 4 år 
Mamma 
Pappa 
Terapeut 



Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Kommunikation, middagsbjudning 
I lekomgången förekommer många resor med båtar och några med bil mellan dockornas 
hemvist med inbjudningar och transporter mellan varandra. 

Gränser 
Gränser finns och respekteras. Staket finns i sandlådan, vilka. liksom vattnet delar upp 
området i leken. Vattnet förenar också som transportvägen mellan föräldrarna och barnet. 

Aktivitet i lådan 
Den totala aktiviteten i lådan ligger i den undre delen av samtliga terapier i undersökningen, 
både vad gäller handlingar och verbala turer. Ser man till föräldrarna så är pappa något mer 
aktiv än mamman. 
Flickan svarar för hälften av de totala handlingarna medan hon delar de verbala turerna lika 
med föräldrarna. Flickans intensitet ligger dock i den undre delen både för handlingar och 
verbala turer. Hon är däremot mer ordrik än flera av barnen, både de äldre och de yngre 
barnen. 

Terapeuten 
Terapeuten är passiv. Hon gör endast 2 handlingar av totalt 82 st. Av de 160 verbala turer 
har hon 4 st., dvs 3 %. Terapeutens agerande behövs inte då föräldrarna samverkar och 
bekräftar dottern. .. 

Lekomgången kännetecknas av utveckling, från en avvisande hållning hos barnet i 
förhållande till föräldrarna, mot tydlig samhandling mellan barn och föräldrar. 
I leken förekommer omvårdande, omhändertagande i hög grad. Föräldrarna samverkar och 
hjälps åt att möta dottern i leken. 

Handlingar och verbala turer 

Aggressivitet 
I lekomgången finns ingen öppen aggressivitet. Otydlig aggressivitet förekommer dock i 
flickans totala avvisande till mammans inviter. 

Avvisande. 
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I början av leken avvisar barnet mamman. Hon svarar inte, avvisar inviter eller ger negativa 
svar. Totalt 10 verbala turer. 
Ex: M: "Ska du följa med mig hem och fika?" 

M: "Vad heter du?" 

Omhändertagande, socialt samspel 

Fl: "Nä." 
Fl: "Inget" 

Flickans avvisande gentemot mamman upphör efter att pappan genom sin docka inbjudit 
flickan på middag på tu man hand hemma hos sig. 
F: "Hör du Inget, vill du komma över till mig i kväll och äta fisk, bara vi två?" Fl: "Jaa! ,, 
F: "Vill du det. Vad bra! Då säger vi det. Klockan fem då." 



Omhändertagande, omsorg , omvårdnad och socialt samspel förekommer 17 gånger i lådan. 
Föräldrarna, främst pappan står för det mesta av omsorgen. 
Ex: F: "Jag heter Fiskar-Arvid och jag gör skärgårdens bästa fiskpudding och jag undrar 

om ni också har lust att komma över?" 
M: "Ja det var trevligt. Jag var just på väg att göra i ordning en kaffebricka .... " 
F: "Jag undrar om Inget kommer så att vi kan börja äta snart?" 

Diskussion och hypotes 

Ip är en liten flicka på fyra år. Hon ger i leken både ett avvaktande, tillbakahållet , anpassat 
intryck och har låg lekintensitet. Hon visar samtidigt upp kraft och ilska i avvisandet av 
mamman. 
Troligen är hon en flicka med dåligt självförtroende. Hennes sätt att benämna sig själv med 
"Inget" och alteregodockan "Lilla Putte" som dyker upp i slutet och uppmärksammas av 
terapeuten tyder på detta. 
Hennes anknytning till mamman verkar problematisk. Hon avvisar alla mammans försök till 
närmanden i början av leken. Först efter att pappan "räddat" henne genom att inbjuda henne 
till middag på tu man hand, på sant oidipalt maner, kan flickan samspela med båda 
föräldrarna. 
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I leken förefaller hon lite tillbakadragen. Hon anpassar sig till föräldrarnas sätt att leka och tar 
få egna initiativ. 
Båda föräldrarna månar om sin dotter. De samverkar väl för att hjälpa henne igång med 
samleken. Pappan visar sig vara mest omhändertagande i leken. 
Temat kommunikation är mycket viktigt vilket ~an visa på önskan om kontakt. 

Troligen uppvisar flickan internaliserande symtom som oro, ängslan och ledsenhet. Men 
samspelet med mamman i samleken kan tyda på bråkighet och trots i alla fall. Flickans starka 
avvisande mot mamman visar på detta. Mammans oro för att flickans vilda djur skulle vara 
farliga kan tyda på en rädsla för bråk och aggressivitet. 

Flicka 6 år, "Skokampen" 

Närvarande i samleken 
Ip Flicka 6 år 
Mamman 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Nyinflyttad från stad till landet. Bekantar sig med grannar, köper husdjur och får gåvor av 
grannen. 

Gränser 
I terapirummet utspelas en kamp om att hjälpa flickan att ta av skorna. Den kampen försiggår 
under bordet under 4 min av terapisessionen. 
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Aktivitet 
Efter byggandet och skokamp återstår tre min av lek i lådan. Flickan är aktiv under leken. 
Totalt gör flickan 21 av 28 handlingar, dvs 75% av handlingarna och 25 % av de verbala 
turerna. Mammans handlingsaktivitet ligger lägst av alla föräldrar i undersökningsmaterialet. 
Mamman och terapeuten har sju handlingar tillsammans. 

Anknytning 
Efter kamp och vila blir flickan angelägen om att vara mamman till lags och uppfylla 
mammans dockas önskningar. Se tema. 

Terapeuten 
Terapeuten upprättar, initierar och uppmuntrar till samlek genom att först invitera mamman 
och sedan uppmuntra till kontakt och samhandling med grannen, dvs dottern. Terapeuten 
förstår att mamman ska gå och köpa husdjur hos grannen. 

Handlingar och verbala turer 

Gränser 
Under uppbyggnadsfasen, före kampen om skorna visar flickan upp gränsproblematiken när 
hon vill sätta staket runt mamman. Ex: Fl: "Ska bygga staket runtomkring dig" Fl sätter 
staket runt mammans område. 
Hela sekvensen med kampen om skorna visar också en klar gränsproblematik. Kampen 
förekommer dessutom under bordet, alltså visar sig två exempel på problem med 
gränssättning. 

.. 
Aggressivitet 
I själva leken förekommer inte öppen aggressivitet. Otydlig aggressivitet förekommer genom 
att flickan väljer att ta en krokodil till lådan som svar på att mamman ska dit på besök, samt 
att hon ger mamman en hundvalp som biter i hennes sko. 
Ex: Fl "Här har du en hund som rar din sko." M: ''Jaha, kan han bita i skon .... Det räcker 
med en hund. " 

Omsorg. omhändertagande och omvårdnad 
Det omvårdande temat dyker upp i lådan efter att flickan och mamman börjat samspela efter 
deras kamp. Flickan står för omsorgen. Hon ger mamman det hon tror att mamman behöver 
och önskar. 

Gömma 
Efter den intensiva urladdningen med kampen om skorna kommer terapeutens Egondocka ned 
i sandlådan och samspelar med mamman. 
Flickan börjar då placera ut ett stort antal träd som en skärm framför sina hus med dockorna. 

Anknytning 
M:s docka till T:s: "En katt och en hund skulle jag vilja ha." 

M: (till flickans docka): "Hej jag heter Lisa och jag är din nya granne ..... 
Jag tänkte att jag skulle hälsa på er. Vad heter du då?" Fl: "Jag heter också Lisa." 
"Jag tänkte att jag skulle vilja skaffa nå 't husdjur. Ni har inga ... ?" 
Fl: "En katt och en hund" 



Diskussion och hypotes 

Flickan är 4 år. Hennes relation till mamman är problematisk. I bråket framkommer en klar 
egen vilja. Bråket om skorna börjar med att hon kan ta figurer själv, men kräver sen 
mammans hjälp att ta av skorna. Mamman menar att hon kan klara sig själv och kampen 
trappas upp. Mamman får svårt att sätta gränser och möta flickan. 
Under bygget önskar flickan gränser men hon sätter staket runt mammans område, dvs 
kontrollerar mamman. 
Efter kampen med mamman kommer terapeuten in i lådan och samspelar med mammans 
docka. Under tiden sätter flickan upp en skärm av träd framför sig. Terapeuten föreslår 
kontakt och att mamman ska se om grannen har husdjur till salu. Detta väcker flickans 
intresse. 
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Detta skulle kunna betyda att hon har behov av att dra sig undan efter urladdningen. Hon kan 
också vara osäker på mammans omsorg och kärlek. 
Mamman följer terapeutens uppmaning och samspelar med dottern efter hans exempel. 
Mamman får omedelbar respons av dottern. Flickans docka får namnet Lisa, dvs samma namn 
som mammans, vilket kan ses som en önskan om likhet och kontakt. 
Lisadockan, d .y. ser tiII att mammans Lisadocka får sin tidigare önskan om hundvalp och 
kattunge uppfylld. Hon är även angelägen att ge både gäss och ägg till mammans docka utan 
betalning. 
Man kan förstå detta som dotterns behov av att ge kompensation till mamman efter bråket för 
att förvissa sig om att de kan fortsätta fungera tillsammans. 
De mest troliga symtomen för flickan är externaliserande med bråkighet, trots och 
aggressivitet. Möjligen kan hon med tanke på anknytningsproblematiken och 
tillbakadragenheten efter kampen även uppvisa .~edsenhet. 

Flicka 6 år, "Vildhästen" 

Närvarande i samleken 
Ip Flicka 6 år 
Mamman 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

BOF-lådan och samleken innehåller vildhästar med avvisande av kontakt, att gömma sig i 
skogen och åter bli synlig, attacker och folk och djur och början till samvaro. 

Gränser 
Lekomgången kännetecknas av gränslöshet och kamp om gränser. Redan i bygget tar flickan 
stort utrymme i BOF-lådan. Hon tar själv mer än hälften av sandlådan medan mamman ensam 
får disponera en fjärdedel. Under leken försöker flickan även utöka leken till utanför 
sandlådan. 

Aktivitet 
Leken är aktiv och mycket intensiv. Flickan får det näst högsta värdet för intensitet i 
handlingar av alla barnen i materialet. Hon svarar själv för mer än 50% av handlingar i 
omgången. I verbala turer ligger hon i övre hälften av de redovisade barnen. 



Även mamman är aktiv i handlingar. Där hon ligger näst högst i intensiteten av föräldrarna. 
Vad gäller de verbala turerna återfinns mammans aktivitet i mitten av föräldramaterialet. 

Terapeuten 
Terapeuten är mycket aktiv i omgången i förhållande till terapeutmedverkan i samtliga 
sandlådor. Både vad som gäller verbala intensiteten i verbala turer och i antal ord finns 
terapeutens medverkan högst i denna samlek. Även vad gäller handlingar ligger den 
terapeutiska aktiviteten högt i omgången. 
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I BOF-omgången hjälper terapeuten till med att sätta igång leken. Han uppmanar och stödjer 
mamman till samhandling med barnet. Han stödjer mamman till gränssättning och till 
omvårdnad av dottern. I leken utsätts terapeuten för aggressiva attacker från flickan. Han 
stoppar henne, sätter gränser för henne och han klargör hennes kontaktförsök och 
utageranden. Han inbjuder och lockar flickan till dialog. 

Handlingar och verbala turer 

Gränsöverskridanden och gränsproblematik 
Gränstemat är centralt i samleken. Gränskränkningar och gränssättande förekommer hela 36 
gånger i lekomgången. 

I början av leken gör flickan några gränsöverskridanden genom att hon försöker upprätta 
gränser inom mammans område kring hennes djµr. 

Ex. Fl gör: Tar med handen och markerar en gräns mellan kon och mammans hus. 
Fl säger: "Ska du inte ha en gräns här. En liten kan du ju ha". 

Under leken överskrider flickan gränsen till mammans område 8 gånger. 
Ex. Fl gör: "Flyger med hästen över granskogen. Hoppar över staketen in på mammans 
område. 
M: "Nä, nä, nä. Du får inte komma över till mina kossor här inte". 
Fl gör: Välter ko och staket ännu en gång. 

Både terapeuten och mamman kämpar med gränssättande för flickan. Terapeuten stoppar 
flickan med "i igen!" när hon hoppat ut med hästen över sandlådan. 

Uppmuntrad av terapeuten och med stöd av honom bestämmer sig mamma under leken för att 
försvara sina gränser och sina kor. Hon går med sin Lottadocka runt inhägnaden, fram mot 
den öppna (nedrivna) delen på inhägnadens framsida. 

M: "Bäst ja' står här och vaktar så han inte kommer in ... " 
Fl: "Va då! ... vem då" 

Aggressivitet 
Under BOF-sessionen förekommer öppen aggressivitet och attacker 17 gånger. Flickans 
aggressivitet riktas genom hennes vilda hästar främst mot mammans Lottadocka, hennes kor 
och deras inhägnad. Hon riktar även attacker direkt mot terapeutens Egondocka. 



Ex. Fl gör: Attackerar mammadockan med hästen, 
M säger: "nej, nej, nej" 
Fl gör: attackerar och stjälper en ko med hästen, fäller staketet. 
Fl: "sssccz!" 
Fl gör: Slår med hingsten mot Egondockan och staketet. 
Fl gör: Hoppar upp med hästen på Egondockan. 
T: "Nej, nej, inte så. Nä, det vill jag inte, varfor gör du så. Nä. Nej!" 
Fl: (säger till terapeuten) "Tyst med dig!" 
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Fl tar hästen, galopperar omkring i hästhagen fram till staketet, vänder hästen, riktar bakdelen 
mot T ... ''ppprrr" (hästen släpper sig) . 

Omvårdande, omsorg 
I samleken förekommer omvårdande och omsorg i samband med attackerna på mammans kor. 
Terapeuten och mamman ser om Lottadockans kor. Terapeuten uppmanar mamman att ta 
hand om dem 
Ex. M gör: Reser koma upp. 
M: "Stackars lilla Greta". 
T: "Ar det Greta det där, så ja, det ä ' bra". 
Vid ett tillfälle ger flickan en ko till mamman men hon tar omedelbart tillbaka den. 

Oro, ängslan 
Den försiktighet, oro och rädsla som förekommer i leken finns hos mamman som är orolig för 
de vilda hästarna och deras attacker. Flickan uttrycker oro när mamman råkar slå ned en av 
korgarna från bordet. 
Ex. Egondockan föreslår Lottadockan att hälsa P,å hästarna. 
M: "Dom är vilda tror ja". ·· 

Gömma 
I leken gömmer flickan bakom träd, vid sju tillfällen. 
Ex. Gör: Sätter ut ytterligare träd i skogen. 
Fl: "För jag har granar så här mycke '. Dä ' ä 'for att ja' inte ska synas. Men du kan ju se 
folet". 

Diskussion och hypotes 

Den 6-åriga flickan i leken förefaller ha en tydlig problematik. Hon är mycket aktiv och 
intensiv i leken. Hon agerar ut men hon använder inte språket i samma grad som 
handlingarna. I leken dröjer det länge innan hon svarar öppet på inviter och presenterar sin 
hästdocka som "Maria" för terapeuten. Hon gömmer sig men samspelar både med mamman 
och terapeuten. Hon vill att man frågar efter henne. Hon vill bli både hörd och sedd. 

Hennes kamp om gränser och tydliga aggressiva handlingar tyder på en klart utagerande 
externaliserande problematik där troliga symtom är bråkighet, trots och aggressivitet. 
Mammans oro för dotterns vilda hästar och omsorg om de egna snälla koma kan också tyda 
på detta. 



Flicka 7 år, "Kattungar och hundvalp" 

Närvarande i samleken 
Ip Flicka 7 år 
Mamman 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Försäljning av kattungar och hundar till mammadockans barn. Förhandlingar om vilka djur 
man får köpa och vilka man vill ha. Efter en misslyckad affär kommer grannfamiljen och 
flickan överens om köpet och barnen finner nya lekkamrater. 

Gränser 
Under bygget är det diskussion om hur lådan skall vara indelad. Flickan vill ha hela lådan 
tillsammans med mamman. Hon vill inte att de ska bo någonstans utan endast hålla på med 
djuren. Flickan har svårt att komma igång med leken då hon vill fortsätta bygga. 

Under leken finns och respekteras gränser. Man har egna avdelade områden dit man ber om 
lov att få gå in. 

Under bygget och leken försöker flickan få kontroll över händelseutvecklingen i sandlådan. 
Detta leder till en intensiv kamp mellan henne q~h mamman om försäljning av kattungar 
vilken ej löses utan att terapeuten föreslagit en alternativ händelseutveckling med tydlig 
samhandling mellan mor och dotter. 

Aktivitet 
Leken är den längsta av alla i undersökningen. Hela 19 _ minut förutom 2 minuters byggtid. 
Lekintensiteten ligger högt men ej i topp. Flickan återfinns i den övre hälften av 
handlingsintensiteten. I intensitet i verbala turer och ord har hon det näst högsta värdet. 

Mamman ligger högt i intensiteten i handlingar i sandlådan. Hon återfinns bland 
medelvärdena för föräldrarnas intensitet i verbala turer och ord. 
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Leken i sandlådan kan ses som en verklig samhandling med ett gemensamt skapande av mor 
och dotter. De samspelar spontant, ömsesidigt, glatt och avspänt. Men i deras samspel finns 
även deras intensiva kamp om kontrollen. 
Terapeutens aktivitet i sandlådan är förhållandevis låg både vad gäller handlingar och verbala 
turer. I början av leken frågar flickan efter Egondockan i lådan. "Dä ' blir så tomt om Egon 
försvinner". Terapeutens Egon dyker upp när det blir bekymmer i lådan i samband med den 
misslyckade försäljningen av kattungar. Egon lyckas balanserande på staketet bekräfta både 
flickan och mamman och föreslå en annan fortsättning på historien. 

Handlingar och verbala turer 

Gränsöverskridanden 
Det förekommer endast ett gränsöverskridande i början av leken där flickan tar ett av 
mammans träd. Hon frågar om lov efteråt men mamman förefaller blivit kränkt. 



Kamp om kontrollen 
Flickan försöker styra och regissera leken och mammans agerande i lådan, främst vid 
försäljningen av kattungar. 

Ex. Fl: (viskande) "Så valde du den där, det har jag bestämt". 
Mamman vill ej låta sig styras. 
M: "Men ja' väljer vilken ja' vill eller hur". 
Kamp om kontrollen förekommer l 5 gånger. 

Aggressivitet 
Det förekommer ingen aggressivitet i lådan. En kattmamma (flickan) fräser dock mot tanten 
(mamman) som av misstag sparkat omkull henne. 

Omhändertagande, omsorg och socialt samspel 
Omhändertagande, omsorg och socialt samspel förekommer hela tiden under leken. 
Omvårdnaden och omsorgen riktar såg både mot djur och människor. Omsorgen kommer 
främst från mamman och riktad mot dottern. 

Ex. M: "Du Sofia (flickans flickdocka), du behöver ju inte va' !essen för vi bor ju grannar". 
Fl gör: Lägger hundvalpen på täcket, lägger kattungarna på täcket, ställer hundmamman 
framför. 

Ledsnad 
Lådan innehåller besvikelse, ledsenhet och sakq~d vid 6 tillfällen. 
Ex. M: "Vad hon är tystlåten ... " ·· 
Fl: "Nä, nähä, nä hon kollar på djuren hon, hon är ledsen för att vi ska sälja djur ". 

Diskussion och hypotes 
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Barnet är en 7-årig flicka. Av samleken kan man förstå att hon har en nära och intensiv 
relation till mamman. Det samspelar väl och de hjälps åt i leken att skapa berättelsen. De har 
bägge en hög grad av omsorg och omhändertagande. 

I leken visar sig också en mycket intensiv kamp om kontrollen när mor och dotter är lika 
starka. Striden förs med handlingar men framförallt med ord och argument. Aggression och 
gränskränkningar förekommer men i låg skala. I samleken förekommer både bekräftande, 
kritik och avvisanden från såväl mor som dotter vilket också tyder på intensitet i deras 
förhållande. Man kan ana både närhet och distans i samband med bråk. Samleken innehåller 
som enda sandlådan ett tydligt inslag av ledsenhet och besvikelse. I leken blev flickan ledsen 
när kattaffären ej i gick i lås och mamman avvisar henne och lämnar henne med djuren. Hon 
försöker kompensera mamman med en hundvalp i stället. 

Vi förmodar att detta är en flicka med externaliserande symtom som bråkighet, trots och 
viss aggressivitet. 

Sammanhanget och hur hon blir bemött påverkar säkert starkt hur mycket hon agerar ut. Hon 
har tillgång till både empati och omsorg och ett språk att kunna uttrycka sig på. Hennes 



förhållanden till mamman leder tankarna till separationsproblematik. Hennes ledsnad kan 
antingen visa sig öppet eller som genom förstärkning av utagerande. 

Pojke 9 år, "Försiktige Karlsson med tigrarna" 

Närvarande i samleken 
lp Pojke 9 år 
Mamman 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Försök till dialog mellan grannarna. Inbjudan till fika. Fria tigrar som äter på kalkon. Staket 
kring tigrarna. 

Gränser 
Gränser finns kring de egna områdena i sandlådan. Gränserna respekteras av både mamma 
och pojke. Gränserna kan i leken hindra det sociala samspelet. 

Rumslig begränsning, trängsel 
Pojken bygger på en mycket begränsad yta inom korta staket ; hus, träd, buskar och 
kompletterar med fågel i en trädtopp, en lejonhopa, några grisar och en mansdocka innanför 
inhägnaden. De täta gränserna kring pojkens hus ger inget utrymme till aktivitet och luft. 

Aktiviteten 
Pojken är i leken aktiv, dvs gör många handlingar men han är försiktig och fåordig. Han har 
det näst lägsta antalet verbala turer av alla barnen i undersökningen. 
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Mammans aktivitetsnivå är på medelvärdet. Hon har fler verbala turer än sonen men även hon 
är fåordig och tystlåten i lekomgången. 

Terapeuten är aktiv. Hans handlingsintensitet ligger i topp i omgången. Intensiteten i hans 
verbala turer och ord ligger på det näst högsta värdet av terapeutmaterialet. 

Terapeuten uppmanar både barnet och mamman till aktivitet och samhandling. Han föreslår 
att man ska hälsa på, besöka och bjuda in varandra. Han uppmanar, stärker och bekräftar 
bägge i leken. Han benämner mammans oro och hjälper henne att få sonen att ta hand om sina 
farliga tigrar. 

Handlingar och verbala turer 

Gränser 
Inga gränskränkningar förekommer i leken. Gränserna som finns respekteras. I slutet av leken 
sätter Karlssondockan upp ett staket för sina vilda tigrar. Han har blivit uppmanad till detta av 
mammadockan. 



Aggressivitet 
Öppen aggressivitet förekommer vid ett tillfälle när pojken placerar ut två tigrar på det fria 
området mellan honom och mamman. Just när mamma ska komma på besök efter Egons 
uppmaning. Pojken låter tigrarna äta på en kalkon. 

Otydlig aggressivitet 
Otydlig aggressivitet finns i fonn av vilda djur som dyker upp i lådan samt i vad som i 
sammanhanget kan uppfattas som nedvärderande kommentarer. Bertadockan kommenterar 
Karlssons hus. 

Ex. M: "O, vart bor du 'rå, i hönshuset, eller ... ? " 
Po: "Ja. "(mamman skrattar). 

Oro, rädsla 
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Den oro och rädsla som förekommer i lådan återfinns i mammans rädsla för Karlssondockans 
tigrar. 

Försiktighet och avvaktande 
Försiktighet, avvaktande och social begränsning förekommer rikligt i materialet vilket är en 
klar skillnad mot övriga samlekslådor. Totalt återfinns avvaktande och försiktighet vid 27 
tillfällen. 

Omsorg och omhändertagande 
Omsorg, omvårdnad och omhändertagande förekommer i låg grad, endast 5 tillfällen bl a i 
samband med inbjudningar till fika tillsammans ... 

Diskussion och hypotes 

Försiktighet, avvaktande och social begränsning kännetecknar hela samleken. Både pojken 
och mamman förefaller i leken vara socialt begränsade. De har svårt att naturligt tillämpa 
vanliga umgänges och konversationsregler varför samspelet i lådan blir avvaktande och tafatt. 
Den osäkerheten och försiktigheten måste även ta sig uttryck i verkligheten. Pojkens blyghet 
och försiktighet leder förmodligen till svårigheter med kamratkontakter och att verka socialt 
bland andra. Mamman försöker i leken hjälpa sonen att samspela men hennes egen rädsla för 
hans aggressivitet hindrar henne. I leken tar hon hjälp av maken, "Bertildockan" att 
tillsammans med Bertadockan gå ut och möta tigrarna och Karlsson. I leken har mamman 
svårt att benämna och bekräfta sonen. Kritik och avvisanden förekommer. 

Vår hypotes är att pojken genom sin avvaktande och försiktiga hållning återfinns med 
internaliserande symtom som oro, ängslan och ångest. Hans starka rumsliga begränsningar i 
bygget och hans avvaktande och återhållna lek kan även tyda på depression och ledsenhet. 

Det är även möjligt att pojken i ett annat sammanhang där ej samspelet med mamman är lika 
avgörande kan låta den tillbakahållna aggressiviteten och ledsenheten ta sig mer öppna 
uttryck i form av bråkighet och trots. 



Flicka 7 år, "Barn utan föräldrar" 

Närvarande i samleken 
Ip flicka 7 år 
Mamman 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 
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Teman som förekommer är semesterresa med önskan om vila och att barnen får uppleva något 
spännande och nytt. Nyinflyttad familj som vill lära känna sina grannar. Barns önskan om 
lekkamrater. Ordning och struktur i omsorg med mat, sömn och skolgång. Frånvarande 
föräldrar. 

Gränser 
Gränser finns. Viss kamp förekommer från start om hur stor del av lådan som flickan ska 
disponera. Hon ger efter något men markerar att hon behärskar sitt område. 

Aktivitet 
Den totala intensiteten med både handlingar och verbala turer är den lägsta av alla BOF
terapierna i materialet. Det sker dock något hela tiden i samleken. 

Flickan är minst aktiv i handlingar av barnen i ipaterialet. I omgången har hon dock själv 60% 
av handlingarna och 40% av de verbala turerna. 

Mamman svarar för cirka 30% av handlingarna och 40% av de verbala turerna. 

Flickan visar upp mycket "flicklek" med omvårdande av barndockorna med mat och sömn, 
mamman anpassar leken med flickan med lekfullhet och inlevelse. Både mamman och dottern 
leker genom flera dockpersoner. Mamman ger många inviter om samlek men dottern avvisar 
och fortsätter sin egen lek. Mot slutet planeras för samlek. 

Terapeuten är ganska tillbakahållen i lekomgången. Hon står för cirka 25% av både 
handlingarna och de verbala turerna. Terapeuten agerar vid behov. Hon uppmanar till 
interaktion mellan mor och dotter. Hon sätter gränser vid fördelandet av ytan i sandlådan. Hon 
intervenerar och lockar dem att se varandra världar. 

Handlingar och verbala turer 

Gräns temat 
Gränser finns och respekteras i leken. Man kommer på besök till varandra, ber om lov hos 
mamma etc. 

I början av leken skyddar flickan sitt område. Hon sätter ut staket med grind till mamman. 

Ex. Fl: "Du ska inte få komma på min sida, här ä' grinden". 



Aggressivitet 
Det förekommer ingen öppen aggressivitet i lådan. Mammans och terapeutens inviter som 
avvisas av flickan kan dock ses som en kamp om kontroll över händelserna. 
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Ex. Flickan avvisar mamman med att följa med på en Afrikaresa. Hennes dockor håller på att 
flytta in och etablera sig i lådan. 

M: "Så du kan spara dom möblerna i Sverige, annars hinner ni ju inte komma hit". 
Fl: "Men vi ska vara i Sverige hela tiden". 

Omsorg och omvårdande 
Både mamman och flickan visar prov på omsorg och omvårdande av sina dockor under leken. 
Mamman låter barnen uppleva en spännande semester, få vila och få leka. Flickan låter sina 
barndockor ordna med mat och möbler, de äter, sover regelbundet, sköter skoltider mm. 
Sådana handlingar eller verbala turer förekommer 22 gånger under leken. 

Ex. M: "Då ska vi gå in allihop, vad ska ni göra då?" 
Fl: "Vi ... kom nu är det mat! Oj! Vi måste gå hem och äta". 
Fl gör: Lägger flickdockan i sängen ... Bäddar sängen med filt ... 
Dukar koppar på bordet .. . Bär limpan till bordet ... Dukar av bordet etc. 

Flickan har i leken svårt att avvika från en tänkt händelseutveckling. Under leken kommer det 
fram omsorgsbehov som måste tillgodoses innan flickan kan göra något lustfyllt som 
mamman inbjuder till tillsammans med sina dockor. Ordet "måste" förekommer 9 gånger 
under leken. .. 
Flickans dockor är utan föräldrar i sandlådan. Först sedan mammans barndockor på ett ivrigt 
och lekfullt sätt ifrågasatt att grannbarnen inte har några föräldrar bestämmer flickan att 
föräldrarna flyttar dit en vecka senare. 

Diskussion och hypotes 

I leken finns 9-årig flicka med stark vilja och hennes mamma. Viss kamp om händelserna och 
utvecklingen i berättelsen förekommer då flickan avvisar mammans inviter till samlek. Detta 
kan visa på kamp mellan mor och dotter och en anknytningsproblematik med en rädsla för 
närhet till mamman. Samspelet med mamman är viktigt för flickan. Mamman anpassar leken 
med dottern med lekfullhet och inlevelse. 

Omhändertagandet är ett viktigt tema i leken. Det återfinns mycket omvårdnad. Detta kan ses 
som behov av omhändertagande men en önskan att ge detsamma. Flickan är mycket tydlig 
med behovet av omvårdnad och struktur. Hon uppvisar en vilja att fullfölja ett givet mönster 
för omvårdnaden vilket kommer före mammans inviter att göra lustfyllda saker. Detta ger ett 
tvångsmässigt intryck. 

Barnen i lådan har inte några föräldrar. Detta kan tolkas som en känsla av att vara övergiven 
och ensam vilket visar på en ledsenhet hos flickan. 



Vi antar att flickans symtom återfinns bland de internaliserande symtomen med ledsenhet 
och eventuellt tvång. I början av leken placerar hon en toalett i sanden vilket skulle kunna 
peka på somatiska symtom som enures. 
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Den tydliga kampen med mamman med avvisande visar på en aggressivitet som förmodligen 
också förekommer i mer öppna former som bråkighet och trots. 

Pojke 5 år, "Finlandsresa och försvunnen björnunge" 

Närvarande i samleken 
Ip Pojke 5 år 
Pappan 
Terapeuten 

Global skattning 

BOF-lådans innehåll och teman 

Samleken innehåller trevlig Finlandsresa med främst teman med oro och fara. Björnunge 
kommer bort från mamman, går ner i kvicksand men räddas av de stora. 

Gränser 
Gränser finns i lekomgången. I början av leken kommenterar pojken att det är bra att dörren är 
stängd så att ingen kan komma in i rummet. Pappan bygger staket med öppning till pojken. 
Pojken sätter upp många träd i en halvcirkel för att markera sitt område. Pappan tar aktiv del i 
pojkens lek genom att välja en pojkdocka som kan föreställa pojken i leken. Detta är ett klart 
gränsöverskridande men som i sitt sammanhang kan förstås som pappans önskan att hjälpa 
den 5-årige sonen. 

Aktivitet 
BOF-sessionen är den mest aktiva av alla redovisade sessionerna om man ser till den totala 
intensiteten vad gäller handlingar och verbala turer. Intensiteten i verbala turer och ord ligger 
mycket hög över de andra BOF-lådorna. Även intensiteten för handlingar är mycket hög; 8,25 
handlingar per minut tillsammans för deltagarna i samleken. Pojken är själv mycket intensiv i 
leken. Han utför drygt 5 handlingar i minuten samtidigt som han inleder cirka 9 verbala turer 
innehållande i genomsnitt 41 ord i minuten! 

Pappan är aktiv och samspelar med sonen. Bland föräldrarna ligger han högt i intensitet i 
verbala turer och i handlingar. 

Terapeuten är inte lika aktiv i handlingar i lådan men talar mycket under leken. Pojken är mån 
om att terapeuten ska vara med i lådan både direkt och indirekt genom att försöka locka in 
Agnesdockan i samleken. Terapeuten sätter gränser. Hon försöker hänga med i tempot. 
Benämner och klargör det som sker för pojken och pappan. 



Handlingar och verbala turer 

Aggressivitet 
Öppen aggressivitet förekommer ej i lådan. I omgången finns turer som kan uppfattas som 
aggressiva men som även kan vara barnets sätt att rusta sig för en fara. 
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Ex. Po gör: Sätter tigern djupt i sanden framför björnen, riktad mot pappan och hans husdjur. 
Ex T: (om pappans figur). "Det var väldigt vad hanforsvann snabbt, är han lite blyg av sig?" 
Po: "Ja 'men, nu trodde jag att ja' fått krafter! Stark! Kkkzz! Där!" 
Po gör: Sparkar med Svenssongubben fram hästen som är helt begravd av sand. Lyfter hästen 
ur sandhögen. 

Oro, ängslan och fara 
Oro, ängslan och faror återkommer genom hela leken. Temat förekommer ett 20-tal gånger. 
Ex. F: "Kommer inte tigern då?" 
Po: "Nähä alltså, han vågade inte, äh, äh, aeeh, han tror att, äh ... tror att flodhästen brottar 
ned honom, äh, for på, äh, for ja' v ... 
Po gör: Tar stor tiger ur korgen, placerar bredvid den andra tigern. 
Po: "Det här ä' tigerns mamma". 

I leken uppkommer fara vid flera tillfällen. Hästen blir begravd under sand och räddas. 
Björnungen kommer bort från sin mamma och går ned i kvicksand och räddas av 
björnmamman. I kvicksanden såg björnungen skelettet av en annan björn som gått ned sig ... 
Po: "Ett stort, ett stort skelett inne, inne där, där inne" .. ./. .. så var det min kompis som hade 
dött en gång. " 

.. 
Vid flera tillfällen i leken är det pappans figur Sven som uttrycker oro för Svenssons (sonens) 
tigrar. Pojken lugnar då pappan. 
F: "Ja' törs inte komma fram till dej när den där tigern är där, den är Ja ... ". 
Po: "Nää. Ja' säger att den inte får röra dej. " 
Po gör: lyfter upp tigern till gubben. 
Po: "Jaga inte honom .. ./. .. nu jagar den inte dej." 
F: "Törs man gå fram nu då"? 
Po: "Jaa ". 

Omsorg, omhändertagande och räddningar 
Pojken inbjuder pappas figur på en snabb flygresa för att köpa godis. Godiset är uppätet långt 
innan pappa förstått att de flugit till Finland, handlat, ätit och rest tillbaka. 
I leken framgår klart att samtidigt med alla faror finns det vuxna som bryr sig om och letar 
efter ungarna som råkar ut för farorna. Både björnmamman, pappadockan Sven och 
terapeutens Agnesdocka letar tillsammans efter björnungen och räddar honom. 

Diskussion och hypotes 

Pojken är 5 år. Han uppvisar en enorm aktivitet och intensitet i BOF-sessionen. I leken har 
han svårt att hålla fast vid ett tema så länge att omgivningen hinner agera med. När responsen 
från de vuxna kommer är pojken redan vidare i leken och blir då förvirrad av deras svar. 

Verbalt är han också mycket intensiv för sin ålder. Bland barnen i undersökningen är han där i 
egen klass. 
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Jämförelse av resultatet av kategoriseringen och CBCL 

När vi jämfört våra hypoteser för varje barns symtom med föräldrarnas skattning i CBCL har 
vi funnit att 8 hypoteser av 9 om symtom stämde. Se Fig. 4. 

Hypotes om symtom Symtom enligt CBCL 

Pojke 4 år, "Kurragömma" Externaliserande Externaliserande 

Pojke 9 år, "Gädda med kantareller" Internaliserande Internaliserande 

Flicka 4 år, "Fiskpudding hos 
Fiskar-Arvid" Internaliserande Internaliserande 

Flicka 6 år, "Skokampen" Externaliserande Externaliserande 

Flicka 6 år, "Vildhästen" Externaliserande Externaliserande 

Flicka 7 år, "Kattungar och valpar" Externaliserande Externaliserande 

Pojke 9 år, "Försiktige Karlsson med 
tigrarna" Internaliserande Externaliserande 

Flicka 7 år, "Barn utan föräldrar" Internaliserande Internaliserande 

Pojke 5 år, "Finlandsresa och för-
svunnen björnunge" Externaliserande Externaliserande 

Tab.2 

Diskussion 

Pojke 4 år, "Kurragömma" 

Vår bedömning är att pojken har en anknytningsproblematik med svårigheter i närhet och 
distans. Visar aggressivitet som kan få konsekvenser av bråkighet, trots, ev. kamratproblem. 
Vi anar också att han har språkliga svårigheter att uttrycka sig. 

Poängen i CBCL visar att pojken har höga poäng i aggressivitetskalan vilket stämmer med 
vårt resonemang i den tidigare diskussionen. Språksvårigheterna kan visa sig både i 
aggressiviteten som frustration av att inte förstå eller bli förstådd, men också i 
uppmärksamhetssvårigheterna där han får 3 poäng, normalvärdet är 1,58. Han får också 3 
poäng i skalan social problematik vilket kan stödja hypotesen om att hans svårigheter kan leda 
till kamratproblem. I mammans skattning beskrivs han som att göra sig till eller spelar pajas 
vilket kan vara ett sätt för honom att kommunicera med sina kamrater trots svårigheter att 
göra sig förstådd eller i att ha svårt att ta hänsyn till sina kamrater. 



Pojke 9 år, "Gädda med kantareller" 

För den här pojken har vi sagt att samleken visar på ett stort samspel med föräldrarna som 
bekräftar honom i hans önskan om omvårdnad. Vi ser en försiktighet hos honom där de 
internaliserande symtomen av oro, ängslan och ångest blir tydliga. Eventuellt kan han ha 
somatiska problem. Kamratkonflikter eller avsaknad av kamrater kan vara möjligt. 
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Enligt CBCL har visar han en bred problematik. Hög totalpoäng, 23 i symtomgruppen. 8 
poäng i tillbakadragenhetsskalan, 15 poäng i ängsligskalan, vilket är mycket högt. 5 poäng i 
problem i sociala relationer och 10 poäng för aggressivitet. Avseende aggressiviteten såg vi 
att den är mer otydligt uttryckt än öppen. Möjligtvis kan hans osäkerhet leda till 
impulsgenombrott när en situation blir övermäktig att hantera för honom, eller att han 
uttrycker en "småtjurighet" hemma. Pojken rar 0 poäng avseende somatiska problem, och det 
finns inget i den riktningen beskrivet i CBCL. Vår hypotes om att pojken är överviktig har 
dock styrkts i föräldrarnas symtomskattning. Hans ängslighet är störst i förhållandet till 
kamrater. Känner sig mycket osäker, hotad och också blir retad. 
Intressant är att föräldrarna skattar honom som tystlåten och inte berättar mycket. I samleken 
är han verbal, har 36% av de verbala turer. Men det är i relation till föräldrarna som 
förmodligen är de mest trygga personerna för honom. 

Flicka 4 år, "Fiskpudding hos Fiskar-Arvid" 

Flickan är återhållsam i leken och ger ett anpassat intryck. Ilska och en kraft i avvisandet av 
mamman syns tydligt i leken. Temat kommunikation är mycket viktigt i samleken vilket 
tolkas som en önskan om kontakt. Symtom av o.ro, ängslan och ledsenhet finns också. 

När man ser CBCL-utfallet visar den här flickan nästan lika många poäng totalt på den 
externaliserande skalan som den internaliserande som är hennes huvudproblem. Hon visar 
också upp en bredd i höga poäng vilket gör att hon sannolikt har en komplicerad problembild, 
vilket kan förstås i föräldrarnas höga grad om omsorg. Önskan om kontakt kan också förstås i 
sammanhanget då man kan se föräldrarnas önskan om att möta dottern. Flickan visar på en 
självdestruktivitet enligt föräldrarnas skattning. Hon har en existentiell problematik och gör 
sig sj älv illa enligt föräldrarna. Hennes aggressivitet tar sig sålunda många uttryck. I skenet av 
detta beteende kan föräldrarnas omhändertagande vara något flickan absolut behöver. 

Flicka 6 år, "Skokampen" 

En stor del av leksessionen har inte transkriberats för att det pågår en intensiv kamp om 
flickans skor under bordet. En extemaliserande problematik med bråkighet, trots och 
aggressivitet ser vi, men också en anknytningsproblematik. 

Den här flickan rar högst poäng, 24 poäng av alla barn i totalskalan. Hon rar också högst 
värde på aggressivitetsskalan. 4 poäng på skalan över ängslig kan spegla sig i hennes beteende 
efter kampen om skorna då han kan bli osäker på mammans omsorg och kärlek. 5 poäng på 
skalan över identitetsproblem/självdestruktivitet kan tyda på samma osäkerhet i förhållande 
till mamman. Det kan också påverkas av den förmodade anknytningsproblematiken vilket gör 
att flickan behöver en mycket tydlig spegling av först och främst mamman över hennes 
beteende med gränser men också omsorg och kärlek. 



I CBCL resultatet av 4 poäng för ängslan inrymmer att flickan gråter mycket, klänger på 
vuxna/är beroende, har höga krav av perfektionism bl a. Hon kräver därför mycket 
uppmärksamhet vilket kräver både en ofantlig uthållighet och tydlig gränssättning av 
föräldrarna. 

Flicka 6 år, "Vildhästen" 

Flickans olika kamper i samleken präglad av aggressivitet tyder på en externaliserande 
problematik. Det är en aktiv flicka med hög intensitet i leken. 
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I CBCL -skalan får hon en tydlig markering på externaliserande problematik med tonvikten 
på aggressivitet, 12 poäng. Hon får också 5 poäng för undandragenhet vilket kan ses i hennes 
sätt att "gömma sig" bakom träden i lådan. Hon får också 3 poäng i skalan för oro, där man i 
leken kan hitta att hon genast reagerar på när mamman slår ner korgarna. Det skulle också 
kunna tolkas som behov av kontroll på situationen. Flickan får 5 poäng på skalan för andra 
problem där man skulle kunna tolka in kontrollbehov som ett problem vilket kan hindra henne 
i vardagen. CBCL-protokollet ger inga klara svar heller då flera olika symtom är lågt skattade, 
men de finns. 

Flicka 7 år, "Kattungar och hundvalp" 

Samleken präglas av dragkamper mellan flickan och mamman. Aggressivitet finns, men mer 
dold. Inslag av ledsenhet och besvikelser uttolkas. Vi bedömer att flickans problematik är av 
externaliserande karaktär där samspelet med mamman är betydande för henne. 

Flickan får 15 poäng i CBCL-skalan för extern~iiserande problematik, 7 för internaliserande. 
Det är nog riktigt att ta hänsyn till den poängen för att se hennes totala svårigheter. Hon får 
också 3 poäng på skalorna för somatiska resp. oro-ängslansproblematik vilket båda är lite 
högre än normalvärden. Detta speglar sig i klara somatiska symtom som illamående och yrsel. 
Flickans externaliserande tar sig först och främst uttryck i koncentrationssvårigheter, men 
också trots och retsamhet. I och med de dragkamper som förekommer i samleken och 
envisheten som uttrycks i CBCL-skattningen behövs verkligen mammans omsorg över flickan 
för att hon ska bli tryggad. Flickan skulle däremot vara betjänt av att få gränser och bli 
"avslöjad" i hennes förmåga att dra in mamman i fajter. Dessa fajter kan lätt leda till 
destruktiva mönster. 

Pojke 9 år, "Försiktiga Karlsson med tigrarna" 

Genom pojkens avvaktande och försiktiga hållning ser vi en internaliserande problematik med 
möjliga inslag av oro, ängslan och ångest. Samleken visar på begränsningar i interaktionen 
med benämnande och bekräftande. Depression och ledsenhet har vi sett som troliga inslag i 
hans problematik, liksom en tillbakahållen aggressivitet som skulle kunna ta sig uttryck i 
bråkighet och trots. 

CBCL-formuläret visar på en externaliserande problematik, vilket alltså skiljer sig mot våra 
hypoteser om pojkens problematik. CBCL visar väldigt entydigt på en externaliserande 
problematik med ett tydligt inslag av aggressivitet. 9 poäng där medelpoängen är 4,55. I 
resterande skalor får han låga poäng förutom i skalan över oro-ängslan. 
I granskningen av CBCL syns hans ängslan i hans låga självkänsla. Han råkar ofta in i 
konflikter och han känner sig ensam. Måhända är hans ängslan större än vad mamman anar i 
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och med att omsorg och omhändertagande förekommer i så låg grad i samleken. Pojken 
stänger också ute mamman i och med att han inte vill ta bort de farliga tigrarna i leken. Frågan 
är om mamman får en chans att möta sin pojke eller om det finns en anknytningsproblematik. 

Flicka 7 är, "Barn utan föräldrar" 

Samleken präglas av flickans envisa vilja att göra klart det hon är inne i. Det leder ibland till 
kamp mellan mor och dotter. Omvårdnad är ett flitigt förekommande tema. Vi tolkar en 
övergivenhet och ledsenhet hos flickan och ställer som hypotes att hon också kan ha 
somatiska symtom. Problematiken tror vi är internaliserande. 

CBCL-skattningen visar på det högsta värdet i internaliserande symtom av alla barn i studien. 
Flickan har också högst totalvärde av alla barn. Problematiken ligger inom ramen för oro -
ängslan samt aggressivitet. Hennes problematik ger sig uttryck i flera områden vilket tyder på 
att temat omvårdnad är oerhört viktigt för både flickan och mamman. 
Mammans skattning i CBCL visar på flickans dåliga självförtroende som ger somatiska 
besvär. Trots att hon har somatiska besvär verkar hon rikta sin ångest utåt i aggressiviteten 
förmodligen i relationen till sina föräldrar. Hon har inga kamratkonflikter. Detta är nog det vi 
får del av i den intensiva kampen mellan mor och dotter. Att flickan håller fast i temat om 
barnen som inte har några föräldrar bekräftar våra tankar om en förmodad stark 
övergivenhetskänsla hos flickan. Om igen blir därför mammans omsorg om flickan med en 
tydlig spegling av flickans resurser oerhört viktig 

Pojke 5 år, "Finlandsresa och försvunnen björnunge" 
.. 

Pojkens intensitet i samleken är på högfart. Han.blir lätt störd i sina teman av yttre skeenden. 
Han har förmodligen stora koncentrationssvårigheter där vi kan ana svårigheter som ADHD 
eller någon annan uppmärksamhetsstörning. Pojken visar också en stark oro och rädsla i flera 
sammanhang. Vår hypotes är att han har en externaliserande problematik. 

Värdet mellan skalorna för extemaliserande och internaliserande problematik är ungefär lika 
stora. Övervikten ligger på extemaliserande problematik, 13 poäng mot I 0 för 
internaliserande problem. Inte helt oväntat har han höga värden på uppmärksamhets och 
oroskalan. I aggressivitet får han 10 poäng vilket vi tolkar som att han kan brista i 
impulskontroll när han inte kan hålla reda på alla intryck. 
Pappans skattning i CBCL visar på en ändå relativt god självkänsla hos pojken jämförelsevis i 
studien. Pojken har enkopresproblematik vilket förklaras psykodynamiskt att det är tecken på 
dold aggressivitet och ett kontrollbehov. Det kan möjligtvis också vara så att han inte hinner 
att tänka efter om han är bajsnödig. Osäkerheten hos pojken ligger i ett högt kontrollbehov 
som ger sig uttryck i vissa tvång. Pojkens tvång ligger nära att kunna vara beteende som tics. 
Som väl är verkar inte pojken hamna i konflikt med sina kamrater. 
Pappans fina förmåga att vänta in sonen och bekräfta honom är helt nödvändig. Det verkar 
samla ihop pojken och också lugna honom. 



Slutsats 

Genom vår studie har vi visat att det som utspelas i sam leken i sandlådan klart uppvisar 
barnets symtom och problematik. 
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Av nio terapiomgångar har vi, med ledning av det utskrivna materialet från filmerna, kunnat 
sluta oss till huvudgruppen av symtom i åtta fall. Barnet i den terapi vi misstog oss på har en 
dubbel problematik med både internaliserande och externaliserande symtom, men med 
övervikt för det senare. I samspelet i BOF-lådan fanns båda delarna men med övervikt för den 
internaliserande sidan. I flera av terapierna har denna dubbelhet funnits med både oro/ängslan 
och ledsnad samt aggressivitet. Barns oro och ledsnad kan ta sig aggressiva utryck i form av 
trots och bråkighet varför resultatet inte är förvånande. 

Vi har inte i förväg vetat barnens symtom. För ett av barnen (nrl) kände vi till 
anmälningsorsak och vi fanns själva med i en inledande kontakt med föräldern. Vi har dock 
ej träffat pojken eller deltagit i något behandlingsarbete med honom. Anmälningsorsaken är 
en händelse som kan ge både internaliserande, externaliserande och somatiserande symtom. 

De övriga åtta barnen har varit helt okända för oss. Vi har ej känt till vare sig föräldrars eller 
eventuella remittörers bild av barnens problematik. Vi har inte heller haft någon kunskap om 
familjernas sammansättning eller sociala förhållanden. 
Två föräldrar (bl a. för barn nr 1) träffade vi innan första BOF-sessionen, för att informera om 
studien och för att lämna över CBCL-formuläret. De övriga sju föräldrarna har vi ej haft 
någon kontakt med, vare sig före, under eller efter avslutad terapi. 
Våra kollegor på BUP har varit noga med att ej :~ behandlingsteam diskutera de barn som 
ingått undersökningen. 
Vår hypotesprövning har således kunnat begränsas till den information som finns på 
videobanden med leken i BOF-lådan. 

Transkriptionen 
Från början planerade vi att analysera två terapiomgångar, dels sessionen med barn och 
terapeut, dels den första sessionen med barn och förälder/föräldrar. Vi fann dock att det är 
mycket tidskrävande och arbetsamt att transkribera BOF-filmer. Vi valde då att endast se den 
första filmen med barn och föräldrar. Vi antog att barnets symtom syns tydligast i början av 
terapin. Vi utgår även från att barnets symtom finns som en del i samspelet i familjen. 
Symtomet påverkas av fami ljen och familjen påverkas av symtomet. Därför blir det naturligt 
för oss som fami ljeterapeuter att se barnet i samspelet med föräldrarna och ej ensamt med 
terapeuten. 

Vi har funnit att det är mycket krävande och svårt att försöka fånga varje del av ett samspel 
mellan flera personer. I samleken har vi observerat interaktionen mellan två,( förälder/ terapeut 
och barn), tre (två föräldrar/en förälder och terapeuten samt barn) eller fyra personer (två 
föräldrar och terapeuten samt barnet). 

När man studerar interaktionen så noga finner man att mänskligt samspel är oerhört komplext. 
I samleken kan både handlingar och verbala turer, dvs. yttranden kan komma från samtliga 
aktörer samtidigt. Hur ska man då kunna återge interaktionen endimensionellt på papper, där 
bara en handling eller ett yttrande i taget kan återges i skrift . 



Vi har i våra utskrifter ej heller kunnat fånga dimensioner som tonfall, kroppshållning, 
ögonkontakt och avstånd mellan deltagarna i terapin. 
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Trots dessa begränsningar har vi funnit att man i utskrifter av BOF - terapier får ett oerhört 
rikt material, som ger mer information, fler hypoteser och fler frågor för varje gång det läses. 

Samspelet 
I utskrifterna av BOF sessionerna framgår samspelet eller samhandlingen med fantastisk 
tydlighet. Man ser både föräldrarnas samspel med sitt barn och terapeutens samspel med både 
barn och föräldrar. 
I materialet finns flera terapiomgångar där terapeuten väljer att hålla en låg profil, framförallt 
gäller detta barn 2 och 3. (Se bilagor). I de sessionerna kan terapeuten stödja föräldrarna och 
förlita sig på att det som sker i samleken blir bra för barnet. Terapeuten behöver finnas där 
som modell och för att stödja processen och endast intervenera i form av bekräftanden. 
Vi ser också att alla föräldrarna har varit angelägna om att leken med barnet ska fungera. 
Föräldrarna har dock olika utgångslägen, både vad gäller barnets problematik och egna 
förutsättningar. 

I våra studier av materialet har vi funnit ett antal tydliga exempel på både föräldrars och 
terapeuters intuitiva, och professionella, känsla för vad som är viktigt för barnet i stunden. 
Några tydliga viktiga moment och vändpunkter för samspelet finns också dokumenterade i 
våra utskrifter. 

För pojke nr 1 måste det vara mycket viktigt att han, trots sin språkliga begränsning, själv 
formulerade att han ville leka kurragömma och blev hörd av mamman och sedan av 
terapeuten. ., 
Andra exempel på viktiga moment finns .... 
I lådan "Fiskpudding ... " där pappans invit om middag på tu man hand leder till samhandling 
med både honom, mamman och flickan. 

I ''Vildhästen" får terapeuten i slutet av leken ett möte med flickan som leder till att hon 
presenterar sig. Förutsättningen för detta antar vi vara att mamman och terapeuten gemensamt 
stoppade attackerna från flickans vildhäst. 

I lådan "Barn utan föräldrar" visar terapeuten att man kan se olika världar och olika perspektiv 
samtidigt. Hon såg både mammans Afrika och flickans Sverige. T: "Va spännande. Nu ser jag 
två världar på en gång. Afrika och Sverige på samma gång Det kan man göra när man leker. 
Jag undrar hur Afrika och Sverige ska mötas? Jag ställer mig här och tittar." 

I sessionen "Kattungar och valpar." Terapeuten lyckas, med sin Egondocka balanserande på 
staketet, bekräfta både mamman och flickan och föreslå en fortsättning som kan avbryta den 
pågående kampen dem emellan. 

Familjeterapi och samspelsbehandling 
Barnorienterad Familjeterapi har likheter med Marte Meometoden där man också filmar 
samspel mellan föräldrar och barn. (Mjeldheim 1993) I Marte Meo visas endast positivt 
samspel som förstärks vid bekräftelsen av terapeuten. I bägge terapiformerna ser man till de 
salutogena (hälsobefrämjande) faktorerna (Antonowsky 1991 ). 

BOF terapin är förlagd till en sandlåda där olika figurer representerar de medverkande i 
terapin. Detta kan ses som ett externaliserande av problematiken. (White 1994) Man kan 



därför i BOF ta upp och visa det som är mer problematiskt i samspelet mellan barn och 
föräldrar utan att de blir belagda med skuldkänslor. Det är ju bara leken man ser på filmen. 
Genom att se filmen tillsammans och diskutera den kan familjen ges möjlighet att prova ett 
nytt sätt att hantera en given situation. Detta kan ske både i leken och i verkligheten. 
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När vi granskat BOF terapierna har vi funnit att de innehåller många moment av likheter med 
andra terapiformer. Från familjeterapin känner vi igen drag av Minucchins strukturella 
familjeterapi. (Minucchin 1990) I BOF betonar man gränser och gränssättning. Hela BOF 
lådan är ett iscensättande av samspelet. Man kan i sandlådan både se konflikter och 
koalitioner mellan familjemedlemmarna. Terapeuten kan med sin alter egodocka momentant 
gå in i koalitioner för att stödja någon figur och påverka händelseutvecklingen. 

Sammantaget anser vi att vår begränsade undersökning klart styrker vår hypotes att barnets 
symtom syns i BOF lådan. 
Av nio BOF terapier kunde vi placera in åtta i "rätt" huvudgrupp av symtom vid 
vår indelning i externaliserande, internaliserande och somatiserande symtom. 
Vår uppdelning av symtomen förefaller därmed möjlig att använda. 

Då vi ej fick med något barn med mycket starka somatiska symtom i studien, kunde vi inte 
pröva vad ett antagande om de symtomen skulle grunda sig på, med ledning av utskrifter från 
terapisessioner. Vi fick därmed ej heller möjlighet att pröva ett sådant antagande mot en 
CBCL skattning. Det är troligt att en sådan skattning skulle innehålla starka drag av såväl 
internaliserande som externaliserande symtom med tanke på den ofta komplexa problembild 
som brukar finnas vid somatiserande symtom. .• 

Vi anser att vi med fog kan påstå att samleken i BOF - lådan är symtomens arena. 
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Barn- och ungdomspsykiatriska 
mottagningen i Norrköping 
ViN 

Information till föräldrar. 

Bilaga I 

På BUP-mottagningen i Norrköping använder vi ibland sk BOF (Barnorienterad fa
milje terapi) där barn, föräldrar/er och terapeut samlas kring en sandlåda och leker 
tillsammans. Leken videofilmas och föräldrar/er och terapeut ser filmen och sam
talar om den efteråt. 

Vi planerar att inom ramen för vår familjeterapeututbildning analysera filmer med 
leksekvenser från sandlådan. Vi kommer att studera om barnets symtom , dvs det 
Ni söker hjälp för hos BUP framkommer i leken i sandlådan. 
Filmerna kommer att granskas av oss, Lars Widen och Christer Bjälke kuratorer på 
SUP i Norrköping, samt vår handledare Per Gustavsson överläkare och forsk
ningsansvarig vid SUP-kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping . 
Studien är godkänd av Etiska kommitten vid US Linköping. 

Videobanden skyddas av samma sekretess som journalhandling. 

Efter avslutad behandling och studie kommer videobanden att avmagnetiseras om 
vi ej särskilt kommit överens med Er om något annat. ., 

Överenskommelse om videoinspelning och deltagande i undersökning om BOF. 

Undertecknad/e godkänner härmed att videoband som inspelas under kontakt 
med BUP-mottagningen i Norrköping får användas i undersökning om BOF
metoden. 

Jag/vi har muntligen informerats om studien och vi har tagit del av ovanstående 
information. Jag/vi är medvetna om att vårt deltagande är frivilligt och att vi när som 
helst utan närmre förklaring kan avbryta vårt deltagande utan att detta påverkar vårt 
framtida omhändertagande. 

Norrköping den 
~~~~~~~~-



Bilaga 2 

Transkriptionsutdrag 

T säger: Ska' ru hänga me'. Va' heter ru förresten. 

M säger: Lotta. 

M gör: Går ut med dockan ur kohagen till Egondockan. 

T säger: Egon heter jag som sagt. Ska vi gå bort då Lotta o titta. Vi får höra va' dom vill så 
alltså så vi inte går för nära. 

A gör: Attackerar Egon med en häst genom skogen. 

A säger: Gggrrrrr. 

T säger: Oj, oj, oj . Hej. Egon heter ja' . Va' vill du? Du är en av vildhästarna ja' har hört talas 
om? 

M skrattar. 

T säger: Du va' mig vild en vild då. 

A gör: Hoppar runt med hästen i sanden. 
.. 

T säger: Oj vilka hopp du tar. Korn Lotta ska'ru få se här. Oj, oj, oj. Kom Lotta dom är lite 
vilda men säger man åt dom så slipper man ha'råm i ansiktet. 

M säger: Ja, ja. 

A gör: Hoppar runt med hästen kring Egondockan. 

T säger: De' har ja' sluppit i alla fall. 

A gör: Hoppar upp med hästen på Egon. 

T säger: Nej, nej inte så. Nä de' vill ja' inte. Varför gör du så. Nä, nej. 

A gör: Attackerar mammadockan med hästen. 

M säger: Nej, nej, nej. 

T säger: Varför gör du så me' Lotta? Va? Varför gör du så? Du verkar ha väldig kraft i dig. 
Berätta. Va vilken kraft. Vilken kraft, har vi kommit för nära. Kom vi för nära dig här eller? 
Men vi tycker de' ä så väldigt roligt o se dig hoppa över staketet så där tjusigt. De ' ä väldigt 
tjusigt, de' ä imponerande. Ha'ru sett Lotta så'najättehopp va? 

M säger: Ja nää inte så'na där. .. 



Bilaga 2 

T säger: Ja dom imponerar mig men vi får stå på lite avstånd här. Så vi vet va ' dom vill, dom 
kanske .. 

M säger: Jaa de' ä bäst. 

T säger: Dom kanske tycker vi är för närgångna. Sa dom inte åt dig att gå hem här förut? 

M säger: Javisst. 

T säger: Fattar du varför? Fattar du va'ru gjort för fel. 

M säger: Näej. Nää .. 

T säger: Nää va' konstigt. 

T säger: Näej ja' såg det där. Va' konstigt. 

T säger: Nej men ja' förstod inte heller va' ja' fick. Vi får reda ut det där. 

A säger: Whiii. 

A gör: Sätter två kor i sin inhägnad i lådan. 

T säger: Titta nu kommer det kor. Ska vi gå o k~lla med dom? 

A säger: Moo. 

M och T gör: Går bort till skogen mot koma. 

T säger: Hej koma. Lotta här kan kor. Hon har kor hemma men ja' har inga. Hej! Tre kor 
Lotta var'e så? Hur ser dom där ut då. Kan du prata me' dom så får vi som om du får bättre 
kontakt? Du kanske förstår dig på kor bättre än jag. 



Bilaga 3 

Transkriptionsprotokoll 

Handlingar Verbala turer Ord 

Löp nr Antal % Antal/min. Antal % Antal/min. Antal % Antal/min. 

1 Pojke IP 43 53 3.41 6 7 0,48 11 2 0,87 
4 år M 24 29 1,9 33 38 2,62 121 18 9,6· 
12,6 min T 15 18 1,19 48 55 3,81 524 80 41,59 

Totalt 82 100 6,5 87 100 6,91 656 100 52,06 

2 Pojke IP 33 41 2,41 74 36 5,4 346 27 25,26 
9 år M 26 32 1,9 85 41 6,2 665 51 48,54 
13,7min p 22 27 1,61 43 2 1 3,1 262 20 19,12 

T 0 0 0 4 2 0.29 24 2 1,75 
Totalt 8 1 100 5,92 206 100 11,89 1297 100 94,67 

3 Flicka IP 4 1 50 3,2 55 34 4,3 166 15 12,97 
4 år M 16 20 1,25 46 29 3,59 278 25 21,72 
12,8 min p 23 28 1,8 55 34 4,3 575 51 44,92 

T 2 2 0,16 4 3 0,31 100 9 7,81 
Totalt 82 100 6,4 1 160 100 12,5 1119 100 87,42 

4 Flicka IP 21 75 3,75 .. 18 25 3,21 69 13 12,32 
6 år M 4 14 0,71 34 48 6,07 282 52 50.36 
5,6min T 3 Il 0,54 19 27 3,39 187 35 33,39 

Totalt 28 100 5 71 100 12,67 538 100 96,07 

5 Flicka IP 59 52 4,54 54 25 4,15 240 14 18,46 
6 år M 40 36 3,08 65 30 5 231 14 17,77 
13 min T 13 12 I 100 45 7,69 1191 72 9 1,62 

Totalt I 12 100 8,62 2 19 100 16,84 1662 100 127,85 

6 Flicka IP 65 52 3,33 151 48 7,74 763 37 39,13 
7 år M 52 42 2,67 122 38 6,25 898 43 46,05 
19,5 min T 8 6 0,41 45 14 2,3 1 425 20, 21,79 

Totalt 125 100 6,41 3 18 100 16,3 2086 100 106,97 

/ 
7 Pojke IP 43 52 3,64 26 19 2,2 43 4 3,64 

9 år M 25 31 2,12 59 42 5 222 2 1 18,8 1 
11,8 min T 14 17 1,19 54 39 4,58 784 75 66,44 

Totalt 82 100 6,95 139 100 11,78 1049 100 88,89 

8 Flicka IP 46 59 3,11 48 42 3,24 270 23 18,24 
7 år M 25 32 1,69 43 37 2,91 595 50 40,2 
14,8 min T 7 9 0,47 24 2 1 1,62 32 1 27 2 1,69 

Totalt 78 100 5,27 I 15 100 7,77 I 186 100 80,13 

9 Pojke Ip 7 1 62 5,14 120 43 8,67 570 32 4 1,3 
5 år p 34 30 2,46 100 36 7,25 694 39 50,29 
13,8 T 9 8 0,65 59 21 4,28 533 29 38,62 

Totalt 114 100 8,25 279 100 20,2 1797 100 130,21 



Bilaga 4 

Tolkningsprotokoll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

"Kurragöm- "Gädda med "Fiskpudding "Skokampen" "Vildhästen" "Kattungar och "Försikftiga "Bam utan "Finlandsresa 
ma" kantareller" hos Fiskar . .. " hundvalp" Karlsson ... " föräldrar" och ... " 

Händelse 

Gränskränkning 5 0 0 3 8 I 0 0 0 

Gränssättning 4 3 3 2 19 I 4 2 6 

Aggressivitet 5 I 0 0 17 4 1 0 3 

Omhändertagande 1 28 17 5 4 17 5 22 26 
omsorg 

Försiktighet-oro- 1 5 2 1 7 2 9 0 17 
rädsla 

Gömma 4 0 0 0 7 0 0 0 5 

Bli sedd-räddad 5 5 3 I 1 0 I 0 5 

Sjukdom-skada- 0 2 0 0 ., 0 0 0 I 0 
ont 

Otydlig 0 5 6 2 2 I 9 0 3 
aggressivitet 

Samspel barn-
förä lder 

Benämna-bekräfta 4 6 6 2 0 7 I I 11 

Kritik-avvisande 0 0 8 0 9 7 2 4 I 

Avvaktande 8 0 2 0 0 0 27 4 2 

Kamp-kontro ll 0 0 0 0 1 15 1 0 0 



Bilaga 6 

lntensiteti simleken (handlingar +verbala tu·e1) 
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