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Inledning
I vårt arbete som socialrådgivare på Behandling Barn på Socialförvaltningen i Halmstads
kommun träffar vi till vardags, familjer med barn i åldrarna 0-12 år. Vanligast är att familjen
kommer efter ett biståndsbeslut som en socialsekreterare har fattat efter en genomförd
utredning. Utredningen kan ha initierats utifrån en anmälan på eller en ansökan från
familjen. Under slutet av 2019 och framåt har det tack vare att Barnkonventionen blev lag i
januari 2020 förts en diskussion om barns delaktighet i insatsen och hur vi får del av deras
åsikter på ett för barnen bra sätt. Då vi sedan tidigare arbetar med Feedback informed
Treatment(FIT) ett uppföljnings- och utvärderingsverktyg, såg vi det som intressant att även
ta med det materialet i vår uppsats.
Våren 2019 påbörjade vi vår utbildning i Barnorienterad familjeterapi(BOF), i och med det
påbörjade vi insatser med flera familjer där barn och föräldrar fick mötas i sandlådan. Vi
kommer i detta arbete att presentera några av de barnen och familjerna för att utifrån det
arbetet se hur vi kan använda oss av BOF och FIT för att möta Barnkonventionens artikel 12
och höra barnets åsikter om sin situation.

Barnkonventionerna
•
•
•

Barnrättsperspektivet – FIT
Barnperspektivet – vår profession
Barnets eget perspektiv – BOF

Syfte
Vi vill titta närmare på hur vi kan arbeta med BOF och vårt feedback-verktyg för att se hur vi i
vår verksamhet visar att vi lyssnar på barn och tar deras synpunkter på allvar.

Frågeställningen
• Hur kan vi förena FIT och BOF för att kunna möta artikel 12 i Barnkonventionen?

”Det finns ingen skarpare determinant av ett samhälles själ än det sätt på vilket det
behandlar sina barn” – Nelson Mandela

Metod
Utifrån vår frågeställning har vi utforskat hur barnkonventionen är utformad och valde då att
specifikt titta närmare på art. 12. När det var bestämt undersökte vi hur vi i vår verksamhet tar
hänsyn till den. Vi kom då fram till att vi använder oss av vårt feedback-verktyg FIT(Feedback
Informed Treetment) för att få tillgång till barnens bild av sin situation. Därefter redovisar vi tre
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fallbeskrivningar där vi i samband med BOF( Barnorienterad Familjeterapi) ger barnen sin möjlighet
att skatta både sitt mående sin livssituation och hur de upplever sessionerna.

Barnkonventionen
FN:s konventioner om barnets rättigheter antogs av FN:s general församling den 20
november 1989. De länder som då valde att ansluta sig till dessa bestämmelser lovade att
göra sitt bästa för att barns rättigheter ska värdesättas och respekteras.
Alla artiklarna i konventionerna är viktiga men det finns fyra grundläggande principer som
alltid skall beaktas då det handlar om frågor som rör barn.
•
•
•
•

Artikel 2 - att alla barn har samma rättigheter och lika värde
Artikel 3 - att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut
Artikel 6 - att alla barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12 - att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I juni 2018 röstade riksdagen för det förslag som regeringen hade lagt fram och man
bestämde där och då för att göra barnkonventionen till svensk lag(2018:1197). Den trädde i
kraft den 1 jan 2020. Man ville med detta förtydliga för rättsväsendet att konventionerna
skall finnas med i alla beslut som fattas där barn berörs av beslutet både på en strukturell
och individuell nivå. Man vill på detta sätt tydligare synliggöra barns rättigheter.
Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd
1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa
förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller
genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med
nationella procedurregler.

För att kunna göra en bedömning av vad som är barnets bästa och för att kunna få en
förståelse för hur barnets rättigheter kan tillgodoses behöver vi ha flera olika perspektiv att
utgå ifrån. Vi behöver ha ett barnrättsperspektiv, ett barnperspektiv men vi behöver också ta
hänsyn till barnets eget perspektiv.
Med ett barnrättsperspektiv menas att varje barn ska ses som bärare av rättigheter. Varje
barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell
personlighet, egna behov och intressen och en personlig integritet. Det innebär vidare att
barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade måste tillgodoses systematiskt i alla
processer och att barnets egenmakt och deltagande är centralt i alla ärenden och beslut som
rör barn. De olika perspektivbegreppen blir mer begripliga om vi analyserar dem med hjälp
3

av Astrids Lindgrens barnböcker. Böckerna om Pippi Långstrump, Madicken och Lotta på
Bråkmakargatan är väldigt fina exempel på hur en vuxen försöker få andra vuxna att förstå
barnens värld och se på saker och ting utifrån barns synvinkel. Astrid Lindgren var medveten
om att varje barn var unikt och barnen i hennes berättelser hade olika bakgrund,
personligheter, förmågor och egna upplevelser av sina egna situationer.
Att ha ett barnperspektiv innebär att se barnet som expert på sin egen situation. Ingen vet
bättre hur det är att vara Kalle fem år än Kalle, fem år.”
Om Madicken, Lotta och Pippi själva hade skrivit sina berättelser hade det varit ur barnets
eget perspektiv.
När vi pratar om begreppet barnperspektiv är det också viktigt att prata om barndomen som
en period i livet med egenvärde. Barn är inte bihang till föräldrarna och passiva mottagare.
Barndomen är inte bara en förberedelsetid för vuxenlivet utan en del av livet med ett eget
värde.
Pippi ville absolut inte bli stor utan ville vara barn i hela sitt liv. Hon hoppades att hennes
krumelurpiller skulle hjälpa henne att sluta växa. Pippi fick aldrig komma till tals när
Prussiluskan bestämde att Pippi skulle flytta till barnhemmet. Prussiluskans bedömning var
att detta var för Pipps bästa. Hade hon lyssnat på Pippi så hade hon förstått att Pippi ville ha
med sin apa till barnhemmet. Även om barnkonventionen inte existerade på den tiden
lyckades Pippi hävda sina rättigheter och hade inneboende krafter och resurser. Det har de
allra flesta barn även om de är i en beroende-position i relation till vuxna i sin omgivning.
(Lundin Karphammar, Maria. Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna.
Lund: Studentlitteratur, 2019,38,39,40)

Feedback Informed Treatment
Feedback Informed Treatment (FIT) är en metod som ursprungligen kommer från USA. En av
grundarna är terapeuten och forskaren PhD Scott Miller. FIT är ett arbetssätt som styrs av
feedback från klienten/brukaren. FIT innehåller två skattningsformulär, ORS (skattning av
mående) och SRS (skattning av sessionen). I praktiken innebär FIT att klienter tillfrågas om
sin situation före samtalet och om hur de upplevt mötet efter samtalet.
Svaren ligger till grund för fortsatta samtal och samlas även i en databas så att man kan följa
sin utveckling och utgå ifrån det i samtalet/behandlingen, oavsett vilken behandlings- eller
samtalsmetod som används.
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Hur går det till?
I början av ett samtal ställs fyra enkla frågor om hur klienten upplever sin nuvarande
situation – ORS (Outcome Rating Scale).
Markeringar till vänster på skalan anger en låg nivå av
tillfredställelse dvs 0, och markeringar till höger en hög nivå av
tillfredsställelse dvs 10.

•

Klienten uppmanas att tänka tillbaka på den senaste veckan/den period som har
förflutit sedan det senaste mötet och skatta sig själv på en skala utifrån de fyra
områdena:
o Det personliga välbefinnandet (eget mående)
o Nära relationer (familjen och nära relationer)
o Socialt (arbete, skola, vänner)
o Allmänt (livet i stort)

I slutet av samtalet görs en systematisk uppföljning av själva samtalet i form av ytterligare
fyra enkla frågor – SRS (Session Rating Scale)
•

Klienten uppmuntras till ärlig feedback om själva samtalet och skattar det på en skala
kring:
o Relationen
o Mål och ämnen
o Sätt att arbeta eller metod
o Allmänt

Syftet med FIT är att professionella ska bli bättre på att leverera rätt hjälp i rätt tid
tillsammans med klintenen/brukaren. FIT bidrar till att:
•
•
•
•
•
•

Klientens engagemang ökar.
Arbetsallians med klienten stärks.
Professionella blir bättre på att leverera rätt hjälp i rätt tid tillsammans med de vi
finns till för
Minska uteblivna besök och avhopp
Säkerställa att vi gör rätt saker
Vara säkra på att brukaren är i rätt verksamhet och insats utifrån sina behov.

Enkelt beskrivet: ”Vad kommer du in i rummet med?” och ”Vad fick du med dig härifrån?”
(Klamas och Svantesson m.fl. Erfarenheter av FIT - Implementering, användande och
upprätthållande med fokus på klienten, socialarbetaren och verksamheten, 4,5).
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Feedback Informerad arbete med barn och familjer
I arbetet med barn används CORS (Child Outcome Rating Scale) och CSRS (Child Session
Rating Scale). De formulären är skapade för att användas av barn mellan 6 och 12 år. (Se
bilgor)
Exempel på hur man kan introducera skalorna för barn:
Jag skulle vilja att du hjälpte mig med en sak. I mitt arbete är det viktigt att jag hjälper dem
jag pratar med och för att vara säker på att man känner att man får hjälp så använder jag
min i-pad och de här korta skalorna. Den första använder vi i början av varje samtal och det
andra använder vi på slutet då vi pratat/lekt färdigt. Så till att börja med skulle jag behöva
hjälp med att du visar mig hur det varit under den senaste veckan innan du kom hit för att
träffa mig. Vill du hjälpa mig med det?
Som du kan se finns det fyra linjer med smileys i båda ändar, glada smileys till höger och
ledsna smileys till vänster. Och ovanför linjerna står det ”jag”, ”familjen”, ”skolan”, och
”allt”. Du kan tänka på senaste veckan och hur det varit på dessa fyra områden av livet
sedan gör du en markering på linjen för att visa mig hur det är. Ju närmare markeringen är
den glada smileyn, desto bättre har det varit och ju närmare den ledsna smileyn, desto sämre
har det varit.
(Miller och Bartolino. Feedback-informerad terapi. Lund: Studentlitteratur, 2014, 94,95).

Barnorienterad familjeterapi
Barnorienterad familjeterapi – BOF har utvecklats av den norske psykologen och
barnpsykoterapeuten Martin Soltvedt (1931 – 2016). BOF är en psykoterapeutisk metod som
hämtar sin grund i modern utvecklingspsykologisk teori. BOF passar för barn i lekåldern och
ger dem genom leken möjlighet att uttrycka sig på ett för dem friare sätt än traditionell
familjeterapi.
BOF för in barnperspektivet i det familjeterapeutiska arbetet. Vi fokuserar på att hitta och
skapa samhandling i familjen både i sandlådan och utanför. BOF-leken ger oss en bild av hur
just denna familj vanligtvis samhandlar samtidigt som barnet spelar ut de bekymmer som
barnet brottas med. Leken filmas och vid återgivningssamtalen diskuterar vi det vi ser
tillsammans med föräldrarna. Där och då fokuserar vi på vad som sker på filmen men
kopplar det till vad som händer i familjens vardagsliv. Vi vill med detta hitta det bästa
samhandlingsmönstret för just denna familj så att barnet får den bästa möjligheten att växa
och utvecklas på bästa sätt.
Som BOF-terapeuten arbetar du samtidigt på leknivå/symbolnivå och på verklighetsnivå.
Genom att använda en alter ego-docka i sandlådan med familjen kan terapeuten föra in
reflektion och återkoppla till de behov som har framkommit under återgivningssamtalen.
Den andra terapeuten ansvarar för ramarna, filmningen och samtalet efter leken. (Fritt
tolkat efter text från hemsidan http://bof-tejping.com/vad-ar-bof/metoden)
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Martin Soltveds menar att det är viktigt att tänka på följande när man ska bedöma om en
terapiform tar vara på barnperspektivet:
•

I vilken grad tas barnets uppfattningar på lika stort allvar som de vuxnas?

•

I vilken grad saknas manipuleringstekniker på de vuxnas premisser?

•

I vilken grad betraktas barnet både som en människa i utveckling som i många
händelsen är olik den vuxna människan?

•

I vilken grad betraktas barnet utifrån den speciella livssituation det befinner sig i?

Ett praktiskt sätt att efterlysa barnperspektivet är att undersöka i vilken utsträckning lek
används i behandlingen. (Soltvedt, Martin BOF Barnorienterad familjeterapi. Uppsala:
Trygg hos Visibia AB, 2017, 196).

Fallbeskrivningar
Kajsa
Kajsa är fyra år när vi kommer i kontakt med familjen. Ärendet aktualiserades efter en
anmälan om oro för barn från polisen. Mamma hade misshandlats och hotats med kniv av
sin dåvarande pojkvän i närvaro av Kajsa. Både mamma och Kajsas biologiska pappa erbjuds
att delta i insatsen. Målen för insatsen är:
*att Kajsa har föräldrar som kan hjälpa och vägleda Kajsa på ett sätt så att hennes
känsloutbrott kan minska.
*att Kajsa har föräldrar som gränssätter och vägleder henne på ett någorlunda likt sätt.
Efter uppstartsmötet beslutar sig pappa för att tacka nej till insatsen. Mamma vill ha hjälp
med hur hon kan möta Kajsa. Behandlingsinsatsen inleds med Trygghetscirkeln. Under tiden
vi arbetar med Trygghetscirkeln flyttar modern ihop med an ny man. Familjen består nu av
Kajsa, mamma, den nya mannen och dennes två barn. Efter avslutad Trygghetscirkeln känner
sig mamma fortfarande osäker i hur hon ska möta Kajsa och hennes känsloutbrott så vi
presenterar BoF och mamma tackar ja till detta. Vi har ett kontraktssamtal med mamma och
gör bekymringskurvan. Mamma och pappa var väldigt unga när de blev gravida och deras
förhållande var instabilt. Relationen mellan mamma och pappa var fortsatt stormig och
instabil även efter Kajsas födelse. De flyttade ihop och separerade upprepade gånger. Efter
ett tag hade modern andra förhållanden men även dessa var instabila och hon utsattes för
våld.
Första lektillfället med Kajsa möter behandlaren Kajsa i sandlådan först med bara sand men
efterhand med figurer. Kajsa bjuder in till lek och är lätt att få kontakt med, men hon söker
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mamma tittar ofta på sin mamma, som sitter en bit bort. Hon säger att hon vill att mamma
ska vara med nästa gång. Då lekstunden är slut tittar vi en kort stund på filmen.
Andra gånger leker Kajsa, mamma och behandlaren tillsammans i sandlådan. Inför leken gör
Kajsa en ORS skattning. Sitt mående och hemsituation skattar hon lågt men tycker att det är
roligt att vara på förskolan. Kajsa tycker inte om när mamma jobbar på kvällar och nätter.
Hon tycker även att plastsyskonen är jobbiga ibland.
Kajsa vill att hon och mamma ska ha ett gemensamt hem och att de ska heta sina riktiga
namn. Kajsa vill bestämma när leken ska starta och när behandlaren sätter igång på sitt eget
område påpekar Kajsa det. Kajsa vill gärna styra leken men är mån om att alla ska vara med.
Hon tappar fokus på det hon gör snabbt och vill då att det ska hända andra saker.
Efter avslutad lek gör Kajsa en SRS skattning och skattar tre av de fyra frågorna relativt högt.
På frågan om det vi gjorde tillsammans var viktigt för Kajsa svarar hon med 1,8. När vi börjar
prata om det och undersöker Kajsas svar blir det tydligt för oss att Kajsa inte förstår vad
ordet ”viktigt” betyder. Behandlarna och mamma hjälps åt med att förklara begreppet för
henne.
I återgivningssamtalet pratar vi om att modern behöver ha ett eget område med egna saker,
ha tydliga gränser samt hjälpa Kajsa att stanna kvar i leken och avsluta det aktivitet hon
påbörjar innan hon går vidare till nästa aktivitet.
Vid tredje tillfället har mamma förberett Kajsa på att de ska ha egna hus och områden vilket
de tar. Kajsa bjuder in till samhandling med både mamma och behandlare. När behandlaren
drar sig undan till sitt område blir Kajsas figur kidnappad och begravd. Mamma och
behandlaren ringer polisen och så småningom ambulans. Kajsa är under tiden passiv och
betraktar det som händer. När läkaren fått liv i henne igen tar hon sin figur och går hem men
lämnar sitt lilla barn hos grannen (mamman). En stund senare kommer grannarna (mamman
och behandlaren) med hennes bebis för att höra hur Kajsa mår. Detta vill hon inte prata om
utan föreslår nya aktiviteter. Behandlaren säger då att Kajsa behöver vila och ta hand om sin
bebis. Därefter avslutas lektillfället.
Kajsa gör både en ORS och SRS bedömning och grafen visar tydligt att skattningarna har gått
upp betydligt.
I återgivningssamtalet fortsätter vi att prata med mamma om gränser, om ”mitt” och ”ditt”
och om att vara kvar i aktivitet och avsluta dessa innan man hoppar till något nytt.
Fjärde lektillfället är mamma snabb med att använda sig av våra reflektioner från
återgivningssamtalet. Leken har inte pågått i många minuter innan hon fångar upp sin dotter
och drar henne tillbaka till en pågående samhandling. Och detta gör hon ett antal gånger
under leken.
Inför fjärde lektillfället gör Kajsa en ORS skattning och grafen visar att hennes skattning av
familjesituationen gått ner. Kajsa tycker att det är jobbig hemma. När behandlarna försöker
prata med Kajsa om detta visar hon tydligt att hon inte vill prata. Så vi börjar att leka istället.
SRS skattningen efter leken visar att Kajsa är mycket nöjd med dagens lek.
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Återgivningssamtalet inleder vi med att prata om Kajsas låga skattning av sin
familjesituation. Mamma berättar att hon har jobbat mycket på helgerna sista tiden och att
Kajsa inte tycker att det är roligt. Vidare pratar vi om att mamma och Kajsa har tydliga
gränser mellan varandra, deras samhandlingsstunder är längre. Kajsa upplevs lugnare och
klarar av att vara kvar i leken längre stunder. Mamma följer henne bra och finns tillgänglig
för Kajsa när hon behöver henne. Hon klarar också av att vägleda Kajsa på ett fint sätt.
Till nästa gång: fortsätta träna på det ovannämnda.
Femte leken fortsätter Kajsa leken från förra gången, både Kajsa och mamma har tydliga
egna områden, Kajsa startar med en gång en samhandling med mamma och de gör
gemensamma planer för den fortsatta leken där även behandlaren bjuds in. Mamma är hela
tiden en tydlig modell, leken flyter på och avslutningsvis sätter även Kajsa en gräns mot
mamma, när vi redan har pratat om att avsluta och mamma föreslår ytterligare en aktivitet
så säger Kajsa att det får vänta tills nästa gång.
Kajsas ORS och SRS skattning ligger i topp. Hon skattar sitt mående, familjesituation, sociala
relationer och livet som helhet mycket högt. Vidare tycker hon att det har varit roligt att
leka och hon kommer att sakna det.
Vid sista återgivningssamtalet är behandlarna och mamma överens om att Kajsa och
mamma fått det samspelsmönster vi var ute efter, de kan ha långa stunder av samhandling,
de har tydliga gränser sinsemellan men är snabba på att bjuda in varandra och hjälpas åt där
det behövs. Mamma är nöjd med insatsen och vi avslutar kontakten.
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På bilden syns en ORS-graf (svart linje med runda prickar) och en SRS-graf (grå linje med fyrkanter9.

Erik
Erik är 6 år när han, hösten 2019, blir aktuell på Socialförvaltningens familjebehandling. Hans
föräldrar ansöker om bistånd i form av Repuls för Erik. De anser att Erik behöver lära sig att
hantera sina impulser. Efter två samtal med föräldrarna och ett hembesök där
socialrådgivarna träffar Erik och hans syster föreslår vi föräldrarna att inleda
behandlingsinsatsen med Trygghetscirkeln. Vi anser att vi behöver ändra fokus från Eriks
beteende och att vi behöver prata mer om hur föräldrarna samspelar med Erik, ser och
tillfredsställer hans behov. Föräldrarna samtycker och vi genomför Trygghetscirkeln.
Föräldrarna är nöjda med insatsen men tycker fortfarande att det är svårt att använda sig av
sina nya kunskaper i praktiken. Behandlingsinsatsen fortsätter med BOF. Vi träffar
föräldrarna i samband med ett kontraktssamtal och vi kommer fram till att syftet med
insatsen blir att öka föräldrarnas förståelse för Erik och hans behov. Insatsen ska hjälpa
föräldrarna att lära känna Erik på nytt samt att stärka föräldrarnas relation till honom.
BOF- lekarna
Vi har lekt sammanlagt sju gånger i olika konstellationer. Första gången leker behandlaren
och Erik tillsammans medan föräldrarna tittar på. Därefter turas föräldrarna om att leka med
10

Erik. Föräldrarna kommer tillsammans på alla återgivningssamtal. Inför varje lek får Erik göra
en ORS-skattning och efter att vi har lekt färdigt gör han en SRS-skattning i FIT där han får
möjlighet att tycka till om leken.
Första gången leker behandlaren och Erik medan båda föräldrarna tittar på. Innan leken
påbörjas gör Erik en ORS-skattning. Han skattar sitt eget mående mycket högt och säger att
han mår ”jättebra.” Situationen i familjen skattar Erik med en femma. Han tycker att han
storasyster är jobbig och mamma och pappa tjatar. Skolsituationen skattar Erik med en fyra
och berättar kortfattat om att kompisar i skolan inte är så snälla. Sin situation i helhet skattar
Erik med en femma.
Erik är väldigt intresserad av sandlådan och är ivrig att börja leka. Han väljer ingen speciell
figur utan tar fram flera bilar. Han tar god tid på sig att välja sina fordon och att placera dem
i sandlådan. Det är lätt att få kontakt med Erik och samspela med honom. Erik accepterar att
behandlarens alter-ego ”Elsa” vinner en tävling. Han kan vänta på sin tur, är hjälpsam när
den andres bil går sönder och har inga problem med att avsluta leken. I återgivningssamtalet
säger föräldrarna att de känner igen Erik i leken och menar att Erik är lätt att ha att göra med
när han har sina goda stunder.
Vi fortsätter med att Erik leker för första gången med var och en av föräldrarna. Först leker
han med sin pappa. Den här gången vill Erik inte göra en ORS-skattning. Behandlaren
respekterar detta och leken börjar. Behandlaren finns i bakgrunden men är passiv under
leken. Efter avslutad lek gör Erik en SRS-bedömning. På frågan om han anser att terapeuten
har lyssnat på honom svarar han med en femma. Dock kan han inte utveckla mer vad han
anser att terapeuten kan förändra för att den skattningen ska bli högre nästa gång. Andra
gången leker Erik med sin mamma. Behandlaren finns i bakgrunden men är passiv under
leken. Erik vill inte göra ORS skattning idag heller och behandlaren respekterar hans
inställning även nu. Efter avslutad lek gör Erik en SRS skattning och skattar högt på alla
frågor.
Erik uppvisar samma beteendemönster i sandlådan både när han leker med sin mamma och
pappa. Han väljer samma figur, en polisman, och många bilar. Han tar plats i sandlådan,
bygger höga murar runt sitt område och leker mest med sig själv. Föräldrarnas tempo är
betydligt högre än Eriks och de blir konstant avvisade av honom. Det händer konstiga saker i
sandlådan som alltid är ”tjuvarnas fel.” Lekarna är röriga och Erik kan inte hålla fokus. Eriks
figur är inte laddad och ligger mest i sanden.
I återgivningssamtalen säger föräldrarna att Erik har samma beteendemönster i skolan d v s
han skyller på andra när han själv gör något. Vi kommer överens att föräldrarna behöver
fokusera på följande: Erik behöver mer tid på sig för att komma in i leken, han behöver mer
tid för att ta emot och hantera information, föräldrarna behöver anpassa sitt tempo till Erik
och vänta in honom, då det verkar vara jobbigt för Erik att vara i relationer ska föräldrarna
försöka stå på sig, när Erik "rusar iväg" till något nytt ska föräldrarna försöka få tillbaka
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honom till ursprungsleken. Erik behöver träna på att påbörja-vara med i- och avsluta en lek.
Vi pratar om vikten av att föräldrarna håller i sina figurer och pratar via dem.
Under lekarna nummer 4 och 5 är behandlaren mer aktiv och stöttar föräldrarna i att kunna
göra det vi har bestämt i återgivningssamtalen. ORS-skattningarna är högre. Erik tycker att
både hans hemsituation och skolsituation har blivit bättre. SRS skattningar ligger i topp. Erik
är mycket nöjd med det vi gör. Han tycker att behandlaren lyssnar på honom och vill att vi
skall göra samma sak nästa gång vi träffas.
I leken är Erik fortfarande polis men hans figur börjar bli lite mer laddad. När Erik ”flyr” från
situationer och märkliga saker händer, pratar Elsa med mamma och pappa om det.
Tillsammans försöker vi reda ut vad det är som händer. Erik blir då intresserad, lyssnar och
kommer tillbaka. På det sättet lyckas vi reda ut de mest märkliga ”tjuv-polis historier” och
avsluta leken. I slutet av båda lekarna lyckas föräldrarna få lite samhandling med Erik. Under
leken nummer 5 skrattar Erik för första gången.
I återgivningssamtalen uttrycker båda föräldrarna att de ser att Erik men även de själva gör
framsteg. Alla tre är lugnare i sandlådan och börjar få kontakt med varandra. Vi bestämmer
att fortsätta träna på det vi redan gör. Vidare bestämmer vi att vi ska vara mer på de
allmänna utrymmena i sandlådan och försöka anordna gemensamma aktiviteter som vi tror
att Erik vill vara med på.
Under lekarna 6 och 7 samarbetar behandlaren med föräldrarna kring olika projekt. Eriks
ORS skattning har gått upp. Han skattar sitt mående, hemsituation och skolsituation med en
nia. Livet i helhet skattar han med en åtta. Erik tycker att det är mycket bättre hemma.
I leken uppfattas Erik som mer ”social” och samhandlingssekvenser är längre. Erik håller i sin
figur och observerar noga det som händer utanför hans område. Han har fortfarande väldigt
svårt för att ta första kontakten men svarar jakande på föräldrarnas olika initiativ. Under
leken med mamman anordnas en biltävling där vi får använda bilar som polisen har
beslagtagit. Under leken med pappan kommer båda till behandlarens bensinmack för att
tanka och tvätta sina bilar. Vi märker att Erik gärna härmar det föräldrarna gör men
samtidigt gör han det krångligt för sig ibland. T ex när han bestämmer sig för att tävla med
sju bilar samtidigt vilket blir svårt då han inte kan hålla i alla sju bilar samtidigt.
Efter femte leken sitter alla tillsammans och fikar. Erik är nöjd och tycker att det var roligt att
leka. Behandlaren frågar Erik om han kan tänka sig att göra en SRS skattning och det vill han
gärna. Under tiden terapeuten tar fram skalorna uppstår en diskussion mellan Erik och hans
mamma. Erik vill gärna ta en kanelbulle till men mamma tycker att han har fått tillräckligt.
Erik blir sur. När han, en stund senare, gör sin SRS skattning skattar han lågt på första frågan
och tycker att behandlaren inte har lyssnat på honom. Erik vill inte prata om detta och säger
att han vill gå ut.
I återgivningssamtalen säger båda föräldrarna att det är lättare att förstå varför vissa saker
kring Erik händer i verkligheten. Vi pratar om att föräldrarna behöver finnas där för Erik
lagom mycket när det blir krångligt och svårt för honom d v s stötta honom så pass mycket
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att han själv kommer på lösningen på problemet. Föräldrarna behöver fortsätta tänka på sitt
tempo. I kontakten med Erik ska de vara tydliga och konkreta så mycket det bara går. Då det
framgår tydligt att Erik lär sig bäst genom att observera föräldrarnas beteende är det viktigt
att föräldrarna är goda modeller. Föräldrarna (framförallt modern) känner sig stärkta av Bofbehandlingen. Båda uttrycker att de har fått en ny förståelse för sin son och hans
svårigheter.
I samband med avslutningssamtalet berättar Erik att det har blivit bättre hemma. Han och
storasyster bråkar mindre och mamma och pappa tjatar inte så mycket. Det har dock hänt en
incident i skolan samma dag som vi träffas. Erik har hamnat i bråk och slagsmål med en
klasskompis och lärare har ring Eriks föräldrar. Detta gör att dagens skattning är lägre än
förra gången. Erik tycker att det har varit väldigt roligt att leka i sandlådan tillsammans med
mamma och pappa. Han avslutar med att kommentera att han tycker synd om sin
storasyster som inte har fått leka i sandlådan.
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Daniel
När ärendet startas upp bor Daniel, 4 år, varannan vecka hos sin mamma och varannan
vecka hos sin pappa. Hos pappa är han det enda barnet men hos mamma har han en
storasyster på 15 år. Daniel utreds för neuropsykiatriska svårigheter och får under resans
gång en ADHD-diagnos. Mamma har kontakt med psykiatrin men vill inte dela med sig om
sina egna svårigheter. Både mamma och pappa tackar ja till ”Trygghetscirkelns
föräldraskapsprogram” och går den.
Upprepade gånger under deras kontakt med oss sker det olyckor hos mamma, Daniel
rymmer, han krossar porslin och stampar på skärvorna och får i sig medicin. Vi får göra
anmälningar på hur Daniel har det hos mamma vid två tillfällen och mamma lägger bara
skulden på honom. Efter 9 månaders kontakt väljer mamma att avsluta vår kontakt och
pappa vill fortsätta att arbeta med oss, vi har då hunnit presentera BOF för dem båda. Pappa
vill gärna detta.
Vid första samtalet med pappa berättar han om att han varit orolig för Daniel ända sedan
han föddes, mammas psykiska hälsa och hennes ständiga konflikter med sina äldre barns
pappor och övriga släkt har funnits där hela tiden. Efter att pappa och mamma separerade
blev det åtminstone lugnare på pappas veckor men det händer ofta något på mammas
veckor och då får pappa köra dit och ta Daniel med sig därifrån. Pappa vill få hjälp med att
stötta sin pojke och förstå hans känslor så att de inte blir så många konflikter hemma.
Vid första leken är pappa märkbart spänd för hur det skall gå, om Daniel skall kasta sand
över hela rummet, jag förklarar för honom och Daniel att vi försöker ha sanden i sandlådan
men att det går att städa upp om vi råkar få lite utanför.
Jag och Daniel möts i lådan och känner på sanden med våra händer, han tittar ofta på sin
pappa som sitter bredvid och han säger också efter ett tag att han vill att pappa skall vara
med. Vi gömmer våra händer och jag får hitta hans händer. Vi bygger också en stor hög
tillsammans. Efteråt fikar vi och Daniel vill titta på sig själv på filmen. Pappa påpekar hur
duktig han var.
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Vid första återgivningssamtalet uttrycker pappa sin förvåning över vilket lugnt tempo Daniel
har. Både han och mamma har alltid tyckt att Daniel är så snabb, men på filmen får pappa
syn på att han tar det väldigt lugnt och att han behöver fundera om jag ger honom en
uppmaning eller sätter en gräns för honom
Andra leken är pappa med i lådan, vi börjar med att bygga en gemensam hög och sedan
gömmer vi våra händer och letar upp varandras. Efter en stund kommer Daniel på att han vill
baka pannkakor, 100 st! Pappa rabblar upp receptet och pojken blandar en smet i sanden.
Sedan serverar han mig dem.
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Vid andra återgivningen är pappa återigen förvånad över att Daniel har ett så lugnt tempo,
han säger att han hela tiden är beredd på att pojken skall få ett utbrott eller att han skall
skvätta sand omkring sig. Jag försäkrar pappa om att skulle det ske är det helt ok. Pappa
beskriver att han och Daniel har ändrat sina kvällsrutiner utifrån att de börjat med BOF. Nu
när de kommer hem sätter sig pappa och Daniel en stund tillsammans och kollar på en film
eller läser en bok innan pappa tar tag i sina hushållssysslor. Daniel har blivit mer delaktig i att
laga kvällsmaten och hjälper pappa att duka osv. Pappa tycker att detta har gjort att de har
färre konflikter och att de får en bättre stämning hemma på kvällen.
Tredje leken tar jag fram spadar och små koppar som vi använder, Daniel serverar oss
smothies och pannkakor. Pappa sitter mest och tittar på honom och det ser ut som om han
väntar på att det skall hända något. När vår lektid närmar sig sitt slut och jag ber Daniel
”diska” är han snabbt med på noterna och vi skakar av sanden från leksakerna och stoppar in
dem i skåpet.

Vid tredje återgivningen bekräftar pappa att han återigen mest satt och väntade på att
Daniel skulle få ett utbrott eller börja kasta sand. Sista tiden har det varit en del konflikter
med mamma och en ny utredning är på gång. Detta tar mycket av pappas krafter och
påverkar också hur mycket han orkar vara med sin son. Men pappa har fått
rekommendationen av socialtjänsten att Daniel bara skall vara med honom och inte med
mamma. Det gör att det blir lugnare för honom, men pappa är orolig för om han själv skall
orka. Han får även syn på att han ofta ”tjatar” på Daniel, ”gör så, gör inte si”. Pappa förstår
att det inte är bra men säger sig vara så van vid att prata med sin son på det sättet så han vet
inte vad han skall säga istället. Jag lovar att återkomma till detta och att vi försöker ha fokus
på det i nästa lek.
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Fjärde leken har vi åter sandleksakerna. Daniel vill bjuda pappa på smothie och pappa vill då
laga te till sin son, så de bjuder varandra på detta. Daniel säger till mig att han gärna vill ha
en rosa spade som pappa har, jag ber honom då fråga pappa om han kan få byta och pappa
frågar honom om han vill byta. Daniel sträcker fram sin spade och tar pappas. Sedan bakar
pojken en tårta och bjuder oss på. Han delar upp tårtan och serverar kaffe. Efter det är det
dags att plocka undan och han ”diskar” precis som förra gången. Vi fikar och tittar lite på
filmen men Daniel är inte så intresserad idag.

Vid fjärde återgivningen berättar pappa att han skall sjukskriva sig för utmattning. Han
hoppas att han skall få mer energi för att möta sin pojke. Han ser ett samband mellan hur
mycket energi han själv har och hur mycket konflikter det blir mellan honom och pojken.
Pappa vill att vi fortsätter med BOF-tillfällena ett tag till.

I detta arbete var jag särskilt nöjd med att pappa tidigt kunde se att den pojke som han och
mamma hela tiden trott ha ett högt tempo faktiskt behövde ganska lång tid på sig när en ny
aktivitet påbörjas och att han kunde behöva tid för att fundera över saker och ting. Pappa
kunde i detta även se att han själv många gånger var orsaken till att det blev konflikt, när han
inte gav sin pojke den tiden som han behövde.
Det jag tar med mig från detta arbete är att föräldrars konflikter påverkar barnet på så
många olika plan. Det påverkar även pappas energinivå, så att han har mindre energi över till
att möta sin son i vardagen.
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Sammanfattningsvis
Daniels fader från våra fallbeskrivningar får helt plötsligt syn på att hans son har ett helt
annat tempo än vad han alltid har tillskrivit honom. Tack vare leken och filmerna på leken får
fadern tillfälle att se både sitt eget och sonens samspelsmönster och sonens behov av att få
tänka efter får idag större utrymme i deras vardag.
Kajsas moder känner att hon förändrade det samspelsmönster som hon och Kajsa hade
innan behandlingen. Hon har gått från att vara otydlig i sina uppmaningar till att vara
känslomässigt större och starkare och att använda sin klokhet och sitt vänliga sätt för att
guida Kajsa där det behövs. Hon har fått syn på att hon behöver hjälpa Kajsa att organisera
sina känslor men också att ta befälet när det krävs. Vid sista återgivningssamtalet är
behandlarna och mamma överens om att Kajsa och mamma fått det samspelsmönster vi var
ute efter, de kan ha långa stunder av samhandling, de har tydliga gränser sinsemellan men är
snabba på att bjuda in varandra och hjälpas åt där det behövs. Mamma är nöjd med insatsen
och vi avslutar kontakten
Eriks föräldrar, framförallt modern, känner sig stärkta i sin föräldraförmåga av BOFbehandlingen. Båda uttrycker att de, med hjälp av leken, har fått en helt ny förståelse för sin
son och hans svårigheter. De kopplar det som Erik uppvisar i sandlådan till t ex hans
skolsituation och förstår varför och hur det går till när Erik hamnar i konfliktfyllda situationer
med sina kompisar. De kan också se hur kommunikationen mellan dem och Erik kan bli
bättre och hur de ska göra för att vägleda Erik på ett sätt som är anpassat till honom.

Analys
I vårt arbete som familjebehandlare har barn och barnens röst alltid legat oss varmt om
hjärtat. Svårigheten i att arbeta med barn har många gånger legat i att få dem delaktiga och
att hitta sätt att få reda på vad de tycker och tänker om sin situation och hur vårt arbete
tillsammans med familjen påverkar dem.
Vi har arbetat med FIT, Feedback informed treatment, sedan många år tillbaka. Fördelen
med att använda sig av ett systematiskt uppföljnings- och utvärderingsverktyg är att
behandlaren får en kortfattad men heltäckande bild av barnets / förälderns livssituation
varje gång de ses.
I BOF-sammanhang får behandlaren en förhandsinformation om hur barnet mår och har det
just i den stunden när leken ska påbörjas. Barnet blir hört och behandlaren får en ökad
förståelse för barnets situation men också möjlighet till att hjälpa barnet att hantera och
bearbeta situationer som eventuellt uppkommer i leken.
Avslutningsvis på varje samtal/lektillfälle får barnet och föräldern prata om hur
samtalet/leken blev för dem. Den återkommande aktiviteten ger föräldern/barnet en
möjlighet och till slut förhoppningsvis en vana att tänka efter och sätta ord på sina känslor
och upplevelser.
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När vi i januari 2019 fick lov att börja vår utbildning i Barnorienterad familjeterapi(BOF) fick
vi ytterligare verktyg för att kunna möta barnen på deras arena – leken. Att ta med hela
familjesystemet ner i sandlådan gav barnet en helt ny möjlighet att få vara aktiv och barnet
fick möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som är bekvämt för dem som är kvar i lekåldern. För
många föräldrar har det varit en större utmaning att leka men när vi har förklarat och de har
sett sina barn kunna uttrycka sig har de allra flesta sett att vinsten har varit större än
obehaget. Med hjälp av FIT och BOF väljer vi att vända på den maktordning som kommer
sig av ålder. Föräldern och behandlaren får komma in på barnens lek-arena, den som ofta är
barnets språk-arena, istället för att som så många gånger förr barnet bli intvingat i att sitta
och samtala och känna sig obekväm.
Så har vi då kunnat använda oss av FIT och BOF för att uppfylla vår målsättning att möta art
12 i Barnkonventionerna?
Barnen vi möter blir hörda och är i allra högsta grad delaktiga i det vi gör samtidigt som de
har inflytande och möjlighet att påverka kommande träffar.
Barnens erfarenheter, tankar och synpunkter ger oss en chans att få ta del av deras
perspektiv på behandlingsarbetet. Barnen tillför en ”expert”-kunskap som vi själva inte
besitter.
Metoderna FIT och Bof kompletterar varandra väldigt bra och ger oss möjlighet att möta
barnen på ett respektfullt sätt.
I våra fallbeskrivningar framgår det att varje barn får lov att sätta ord på sin egen upplevelse
av sin situation. Barnet kommer in i rummet och blir lyssnad på, detta händer varje gång de
kommer hit så det blir förutsägbart och tryggt. Därefter leker barnet i sandlådan och får
möjlighet att genom leken uttrycka sig obehindrat och utifrån sin kapacitet.
Avslutningsvis får barnet uttala sig om hur de har upplevt dagens träff, om det var
meningsfullt för dem, om de känner att vi behandlare har lyssnat på dem samt att de får
möjlighet att säga om de vill komma tillbaka och om de i så fall vill göra samma sak igen.
Vi uppfattar barnet som en kompetent individ jämlik med de vuxna i rummet, deras åsikter
och synpunkter är lika viktiga som föräldrarnas.
En sårbarhet som vi brottas med är att barn skattar ofta efter hur de mår JUST NU. Har de
bråkat med kompisen på rasten i skolan är sociala skalan i botten, har de bråkat med
mamma eller pappa precis innan de kommer hit kan även familjen bli skattad riktigt lågt. Så
det viktiga då blir samtalet vi kan ha om skattningen efteråt. Att vi tar deras synpunkter på
allvar och att vi lyssnar på vad de har att säga efter själva skattningen är gjord är lika viktigt
som skattningen i sig.
Och vidare behöver vi hela tiden påminna oss själva med att det är nya barn med egna
upplevelser vi möter så att vi inte slår oss till ro med att vårt arbete är färdigt utan ständigt
måste förnyas och granskas kritiskt.
Då Sverige valde att göra hela Barnkonventionen till lag 2020 var det en bekräftelse och en
signal om att den värdegrund vi arbetat efter alla år även är viktig för lagstiftaren. Att fråga
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både barn och vuxna om hur de har det i sina liv och vad de tycker om behandlingsinsatsen är en del i
att möta familjen respektfullt och att utgå ifrån den plats i livet som alla i familjen, inklusive barnen,
befinner sig på.

Så genom att använda oss av både FIT och Bof i vårt arbete med barn och deras föräldrar har
vi gjort ett första steg när det gäller att implementera Barnkonventionen art 12 i praktiken.
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