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Childrens Program
- Ett förebyggande program med ett starkt familjeperspektiv

Fyra heldagar torsdag – söndag för barn 7 – 12 år som har en förälder
med alkohol eller annat drogberoende
Den förälder det berör deltar i programmet lördag-söndag
Nykterhetskrav minst 30 dagar
Barn får berätta för sin förälder hur det blev för dem
Kunskaper för en förbättrad relation och kommunikation i familjen
88 barn 61 föräldrar, 19 grupper gått programmet

Hemligheten

Emmy Werner
50 år longitudinell studie kring resiliens (motståndskraft)

De teoretiska nyckelfaktorer för resiliens som
Childrens Program vilar på:
1.Förståelse och insikter
2. Social kompetens
3. Problemlösning
4. Meningsfullhet och hopp

Dag 1 – förståelse och insikter
Beroendet / Sjukdomsbegreppet - Beroendeleken
Hur har missbruket skadat mig?
Hur blev det för mig när du drack eller använde andra droger?
Brevet till missbruket

Dag 2 – Social kompetens
Skriva och rita om hur de mår
Förstå att alla känslor är okej
Brevet till den nyktre föräldern
Känsloryggsäcken

Känsloryggsäcken

Dag 3 - problemlösning

Vuxna och barn tillsammans och i separata grupper
Föräldrar lyssnar på barnets berättelse eller teckning
” hur det blev för mig”

Dag 4 – Meningsfullhet och hopp
Affirmationer/beröm/positiv återkoppling
Familjekarta
Utvärdering
Medaljutdelning
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Vilka effekter vi praktiker sett:
Skypesamtal:
Efter ca 4 veckor har vi Skypesamtal med barn och förälder: (ej 7 familjer)
54 av 61 familjer som fått frågan uppger att relationen i familjen
har förändrats på olika sätt;
Barnen: lärt sig…,
vågar ställa fler frågor, kontrollerar föräldern mindre och kan slappna av mer,
skäms mindre, berättat i skolan, hittat andra trygga personer
Föräldrar: Relationen har blivit öppnare,
har kommit närmare varandra,
Kommunikationen i hela familjen har förbättrats –man pratar och umgås mer
Återfall: Hittat andra trygga personer, fått en styrka att sätta sina egna gränser.

Återträffar:
Vi har haft 4 stycken. Den senaste i aug.
149 inbjudna
64 deltagare kom. 40 barn och 34 föräldrar.
Hålla frågan levande.
Upplevelsen att man inte är ensam.
Stöttande

Du som lyssnat – hur kan du fortsätta
det familjeorienterade arbetet ?

Forskningen

Koustuv Dalal, Karin Fröding, Madelene Larsson, Agneta Tinnfält
Örebro universitet
Delar av resultatet från forskningen presenteras

Barn 7-9 år:

Intervju dag 1 och dag 4

Barn 10-14 år:

Enkät dag 1, efter 1 månad och efter 6
månader
Intervju dag 4
Intervju dag 1 och dag 4

Föräldrar

(Moe, Johnson & Wade 2007; Moe, Johnson & Wade 2008; Usher &
McShane, 2016)

Barn 7-9 år, dag 1, frågor
18 barn, 9 flickor och 9 pojkar

• Vinjett: Anna/Peter
• Frågor till barnet:
Hur tror du att Anna/Peter kände sig?
Vad tror du att Anna/Peter gjorde?
Vad kan hjälpa Anna/Peter att ha ett bra liv?

Barn 7-9, dag 1, resultat
• Ledsen!
¨-Vad är det som gör att man blir ledsen?
-Det känns som att nånting går sönder i kroppen.
-Var då? Sitter det på något särskilt ställe i kroppen?
-Här, (pekar på hjärtat)¨

Barn 7-9, dag 1, resultat, forts.

• Försök att kontrollera situationen
Gå därifrån, försöka få stopp
Barnen föreslog strategier för att förebygga att föräldern drack:
”- … om mamman går till någon affär och det ska typ vara….eee…för
hon köper för mycket och hon dricker upp det så är det bättre att man
gömmer pengarna så länge så att hon inte träffar någon som dricker
heller…. Så brukar jag göra i alla fall. Gömmer pengarna så hon
inte….så att hon går till affären men då har hon inte råd.
- Att köpa öl, sprit eller så du tänker på alkohol då?
- Mm. Kanske att hon bara köper vatten eller något istället.”

• Trots problem beskrev barnen sin förälder positivt.
”Ja, vi brukar ligga i soffan och mysa lite, gå ut lite och leka”

Barn 7-9, dag 1, resultat, forts.

SLUTSATS
• Barn 7-9 år gamla VET och FÖRSTÅR
• Föräldrafiering (se t.ex. Hedges 2012, Haugland 2012)
• Lyssna på barnen och satsa på stöd!

Föräldrar dag 1 och 4
42 föräldrar, 27 mammor och 15 pappor

Hur beskriver föräldrarna sina barn?
(FAARS, five-minutes-speach, Bullock, Schneiger & Dishion, 2005)

Dag 1: Stolta föräldrar!
Världens finaste kille, kärleksfull, nära relation, duktig i skolan,
empatisk, hjälpsam, mogen.
Känsloutbrott hos vissa barn, inga alls hos andra. ADHD,
Asperger…
Extra-förälder, lillgammal, orolig för syskon, har koll, tar hand om
mamma, ”lik mig”.
Barnet är inte så påverkat, inte märkt så mycket, förstår inte, nog
inte tagit skada – de är ju så små.

Föräldrar dag 1 och 4, forts.

Dag 4: Intervju: Hur upplevde du berättelsen som barnet
delade med dig?
• Barnet vågar berätta hur det är hemma, vågar visa sig ledsen,
vågar berätta om sådant som varit dolt inombords.
• Barnet visar mer känslor. Mycket prat på kvällarna.
• Förstår nu att barnet förstått mer än jag trott, sorgligt vad barnet
blivit utsatt för, glömt händelser, barnet vetat om onykterhet,
barnet tagit på sig skuld, känt rädsla och tomhet.

Föräldrar dag 1 och 4, forts.

SLUTSATS
• Föräldrarna har förstått att deras barn 7-14 år förstår
• Föräldrarna har förstått att barn tar ansvar för sig själv,
för syskon och för sin förälder. Föräldrafiering.
• Föräldrar behöver kunskap om barns reaktioner vid
förälders missbruk
• Föräldrar behöver möta sina barn i samtal kring
missbruket.

Föräldrar dag 4
Intervju om förälderns uppfattning om barnets upplevelse och lärande
under Children’s Program, samt om den egna upplevelsen.

• Positiva kommentarer om programmet!
Bättre kommunikation mellan barn och förälder
Fokus på barnet i programmet
Nya verktyg att arbeta med hemma

• Förhoppningar inför framtiden för familjen från föräldrarna
Relationen kommer att förbättras
Hjälpsamhet från barnet får inte ske på barnets bekostnad.
Ytterligare argument för nykterhet, hjälp i tillfrisknandet.

• Förbättringsförslag:

Aktivitet för föräldrar dag 1 o 2
Mer tid för reflektion
Lugnare (intensiva dagar, ibland stressigt) – fler dagar?
Extra stöd i gruppen

Föräldrar dag 4, forts.

SLUTSATS
• Ökad insikt hos föräldrarna för barnens upplevelse av
situationen hemma.
• Högt ställda förväntningar – kan finnas risk för besvikelse.
”Dörröppnare” för fortsatt arbete.
• Kräver arbete av föräldern och av barnet hemma.
• Fortsatt stöd till barn och föräldrar behövs, gärna
tillsammans.
”… jag önskar som sagt att alla familjer och barn som har den
här problematiken skulle få den här hjälpen, för det hjälper,
det gör något, det sätter igång någonting”

Barn 7-14 år, intervjuer dag 4
18 barn 7-9 år (9 flickor, 9 pojkar) + 32 barn 10-14 år (16 flickor, 16 pojkar)

• Det är roligt att gå programmet!
”Det är inte farligt att vara här. Det är bara roligt och lite spännande.”

• Inte mitt fel, jag kan inte hjälpa, jag är inte ensam, ska berätta för
andra, alla känslor är ok
”… man får nya kompisar, så att man känner sig inte så ensam längre”.
”Att man ska typ berätta för nån om de inte har gjort de, som har nån….Man
litar på så… Hur man har det hemma och så”
”Man kan gråta och vara arg över allt”

• Förhoppningar om framtiden
”Att man lär sig mycket och ja det blir enklare i fortsättningen.”
”Man blir gladare för att man har fått veta mycket mera och så kan man ju
prata med ens mamma eller pappa mera.”

Barn 7-14 år, intervjuer dag 4, forts.

SLUTSATS
Kan man säga att programmet bygger resiliens?
Resiliens, ibland motståndskraft = att få ett relativt bra liv trots problem (Rutter
2012, Herrman 2012)

• Riskfaktor: här att växa upp i en familj med missbruksproblem
• Skyddsfaktorer:
viktig annan vuxen (Werner & Johnson 2004)
god självkänsla
självkontroll (self-regulation)
bra relation barn-föräldrar
mindre föräldrafiering
interaktionen inom familjen
familjemedlemmar att ha förtroende för
socialt stöd
fritidsaktiviteter (Park & Schepp, 2015)

Barn 10-14 år, enkät

3 tillfällen: dag 1, efter 1 månad, efter 6 månader

41 barn

• Kidscreen (psykisk hälsa) Preliminära resultat! Jmfr nationell
kartläggning 2009
Fysiskt välbefinnande
Nedstämdhet
Familjerelationer

•

CYRM-28 (resiliens) Preliminära resultat!
Individ
Relationer
Kontext

• EQ-5D (hälsorelaterad livskvalitet). Preliminära resultat!
Hur mår du just nu? VAS-skala

Sammanfattande slutsatser av forskningens
preliminära resultat kring Children’s program
• Barn förstår och vet mer om förälderns missbruk än vad
föräldrarna tror.
• Barn tar ansvar för sig själv och för familjen, ibland för mycket,
s.k. föräldrafiering.
• Barnen i studien visar ett lärande efter fyra dagars program
kring missbruk och viktiga aspekter kring det som berör dem
själva.
• Preliminära resultat visar på visst ökat välbefinnande efter 1
och 6 månader (analysen inte slutförd).
• Föräldrarna har fått ett ökat medvetande om sina barns
situation.
• Skyddsfaktorer kan ha byggts kring barnet, som kan leda till
resiliens.
• Fortsatt arbete av barn och föräldrar med stöd från samhället
är viktigt.
• Fortsatt forskning behövs, både kvalitativ och kvantitativ
forskning, med fler barn, längre tids uppföljning och med
kontrollgrupper.
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Frågor
Kommentarer

Fortsatt utveckling:
Samarbete/samverkan socialtjänster, behandlingshem
Kontinuerliga uppföljningsträffar/öppet hus över tid!
Fortsatt forskning: longitudinella studier, dels för att följa de
familjer som gått programmet, dels nya grupper

Tack för att ni lyssnat!
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