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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Puberteten är oftast den tid då individen utvecklas som mest och också oftast en tid då självförtroendet genomgår stora förändringar. Under
denhär perioden behöver tonåringen fasta regler, kärlek och trygghet för att växa upp till en harmonisk individ. Oftast får hon det av sina
föräldrar och i sitt hem. Men de finns också de barn vars föräldrar inte är kapabla att erbjuda dessa saker. Föräldrar som har missbrukarproblem
brukar till exempel ofta inte vara kapabla att sköta om sina barn på ett tillfredsställande sätt, och följden kan vara att barnet lider av dåligt
självförtroende och förvrängd identitetsuppfattning.
AA-kliniken grundade Pro-Filia, en konstterapigrupp för flickor i åldern 10-15 år som har föräldrar eller personer i sin näromgivning som lider
av missbrukarproblem. Sammanlagt 20 flickor deltog i projektet som förverkligades i tre enheter i Helsingfors nejden. Grupperna samlades en
gång i veckan, sammanlagt tio gånger.
Jag har i mitt slutarbete intervjuat sex av dessa flickor för att undersöka vilket inflytande konstterapi har på deras självförtroende. Jag har gjort
tre intervjuer med flickor ur missbrukarfamiljer och tre med flickor ur referensgruppen. Jag har i mitt slutarbete använt mig av litteratur som jag
fått av A-klinikstiftelsen samt litteratur som behandlar självförtroendet och identiteten hos ungdomar.
Intervjuerna har jag gjort enligt en narrativ metod, detta betyder att flickorna har fått berätta relativt fritt om sina upplevelser av konstterapin. Att
ställa frågor om identitet och självförtroende till dessa flickor var svårt främst på grund av deras ringa ålder. Vidare är naturligtvis samplet så litet
att man inte kan dra några säkra slutsatser på basis av intervjuerna. Då man granskar intervjusvaren kommer vissa saker dock fram.
Entydigt är dock att alla de flickor som jag intervjuade hade trivats i gruppen. Enligt mig är redan det ett skäl att i framtiden ordna likadana
grupper.
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