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Abstrakt 
 

Denna uppsats är en utvärdering av en metod där socialtjänsten i Haninge kommun arbetar 

behandlande med familj- och skolsystemet. Behandlingsformen kallas korttidsbehandling och 

följer en manual som behandlare skapat utifrån inspiration av Barn och Ungdomspsykiatrin 

(BUP) i Östersund. Metoden är inte tidigare utvärderad. 

En kvalitativ studie genomfördes med fyra föräldragrupper och respektive fyra 

skolpersonalgrupper som deltagit efter en relativt kort prövotid av metoden. Det övergripande 

syftet med studien var därför att få en ökad förståelse för vilken betydelse 

korttidsbehandlingen har för familj respektive skolpersonal.  

I intervjuerna beskrivs att processen under behandlingen påminner om nätverksspiralen i 

nätverksterapi. I boken Nätverksterapi beskriver Svedhem nätverksspiralen. Den beskriver 

olika faser i ett möte: Retribalisering, polarisering, mobilisering, depression, genombrott och 

hänförelse/ utmattning (Forsberg & Wallmark (1998).  

Studien visar också att korttidsbehandling passar för föräldrar och skolpersonal när man vill 

stärka samarbetet mellan de olika systemen. Ett annat fynd är att mötets struktur och 

behandlarnas förhållningssätt ”jämnar” ut en ojämlik situation och bidrar till att förståelsen 

mellan skolpersonal och föräldrar ökar. Slutligen visar studien att förälder och skolpersonal 

tycker att de fått stöd i att hitta en gemensam plan för att skapa förändring för det utsatta 

barnet. 

Om behandlingen haft positiva effekter för barnet behöver studeras mer. En randomiserad 

studie där man jämför ”treatment as usual” med korttidsbehandlingen skulle behöva göras för 

att mer säkert kunna påvisa att behandlingen har den effekt som deltagarna vittnar om. 

 

Nyckelord: Korttidsbehandling, familjefokuserad korttidsterapi, samverkan, sambehandling, 

skolbaserade interventioner, Brief psychoterapy AND School based interventions. 
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Inledning 

En fungerande skolgång är en hälsofaktor 

Att stödja barn som har det svårt i skolan är enligt forskare ett viktigt förebyggande arbete. I 

Social rapport 2010 (Socialstyrelsen 2010) har man funnit, att för elever som går ut 

grundskolan med låga eller ofullständiga betyg ökar risken för framtida psykosociala problem 

och självmord. Enligt denna rapport är skolmisslyckanden en stor riskfaktor för framtida 

sociala och psykosociala problem bland barn i dessa grupper. Betygen har också samband 

med familjens socioekonomiska bakgrund. Studien som refereras till omfattar 940 000 

personer och är en longitudinell studie av personer födda 1972-1981 och deras föräldrar. 

Materialet är hämtat från nationella register såsom Statiska Centralbyrån, Skolverket, 

Patientregistret mm (Socialstyrelsen 2010) 

Vid granskning av orsaker till att vissa elever lämnar grundskolan eller gymnasiet med 

ofullständiga betyg, framträdde i en studie av skolverket processrelaterande faktorer som 

skolan kan åtgärda. Dessa faktorer visade sig viktigare i förklaringen av skolmisslyckande än 

individ- och systemrelaterande faktorer. Studien refereras i Social rapport 2010 och är hämtad 

från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Skolmisslyckande - hur gick det 

sen? Departementsserien, Ds 2003:33 (Socialstyrelsen 2010). 

Uppföljningsstudier av barn med sociala beteendestörningar har övervägande visat på 

nedslående resultat. Många av dessa barn tycks ha dålig prognos, sämre än de flesta andra 

diagnosgrupper inom barnpsykiatrin. De som har sämst prognos är de pojkar som debuterar 

tidigt i förskole- och lågstadieåldern. Forskning kring effektiva behandlingsmetoder för barn 

med sociala beteendestörningar visar att det finns några metoder som visar bättre resultat än 

andra. Dessa är kognitivt orienterad färdighetsträning, praktisk föräldrautbildning samt 

multisystemisk terapi för de äldre barnen (Eresund, 2002). 

Forskare har alltmer intresserat sig för de skyddsfaktorer som gör att vissa barn klarar sig bra 

trots svåra levnadsförhållanden. Begreppet resiliens handlar om hur en individ trots svåra 
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livserfarenheter och påfrestningar kan ha en normal eller hög funktionsnivå. Det finns tre 

skyddsfaktorer som utmärker barn som klarar sig bra, dessa är följande enligt Koser (2009): 

 Intelligens och charm hos barnet.  

 Förmåga hos barnet att knyta känslomässiga band till andra än föräldrarna, såsom 

syskon och mor- och farföräldrar.  

 Tillgång till stöd utanför familjen som ser barnets kompetens och ger belöning för den.  

I Social rapport 2010 (Socialstyrelsen 2010) diskuteras vikten av att man under skolgången 

inriktar ett kraftfullt stöd till barn med extra behov, för att minska psykosociala problem i 

vuxen ålder. Genom att utveckla ett socialt- och psykoterapeutiskt arbete har man möjlighet 

att påverka processer i skolan och hemmet, så att barn kan få hjälp att vända en negativ 

utveckling. Den nära kopplingen mellan skolframgång, hälsa och utveckling hos barn gör det 

viktigt att studera och granska arbetsmetoder som innebär en samverkan mellan skola och 

socialtjänst (ibid). 

Familjebehandling i skolsamverkan skapas 

Haninge kommun har sedan 2007 anställt utvecklat det förebyggande arbetet med barn och 

deras familjer i samverkan med skolpersonal. Målet för samverkan är att barns välfärd ska öka 

och att barnen ska kunna tillgodogöra sig den kunskap skolan erbjuder. Utgångspunkten är att 

skolans personal som dagligen möter barn, har tränade ögon att tidigt se när ett barn behöver 

extra stöd av socialtjänsten. En annan utgångspunkt är att öka samarbetet mellan 

förvaltningarna. Tanken med samverkansmodellen är att de vuxna kring ett barn ska få stöd 

att samverka och ta ansvar för att positiva förändringar kommer till stånd för att barnets 

skolgång ska tryggas. I de fall barnet självt behöver stöd i att förändra sitt eget beteende ska 

de som är närmast barnet, dvs. föräldrar och skolpersonalen, få stöd av familjebehandlare i att 

hitta rimliga mål och hur man kan göra för att uppnå dessa.  

Med samverkan i denna uppsats avses följande: Skolpersonal är uppdragsgivare och 

behandlare från socialtjänsten är utförare. Behandlare arbetar utifrån de mål skolpersonal och 
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föräldrar kommer överens om och ansvarar för att leda behandlingsprocessen. 

”Familjebehandling i Skolsamverkan” heter den arbetsgrupp som kommer att beskrivas i 

denna uppsats. Då jag är en del av detta team kommer jag använda begrepp som ”vi” eller 

”min arbetsgrupp” och syftar då på skolsamverkansteamet.  

Till en början arbetade vi med gemensamma mål som vi kontinuerligt följde upp på skolorna 

och uppdragen varar i max sex månader. Vi sökte utvecka arbetsmetoderna 2010 då vi såg att 

vi i den ”långa” modellen hade svårt att få till ett förändrat samarbetsklimat. Vår 

metodhandledare Karin Oldegren Ljungren poängterade vikten av att matcha skolans kultur 

av korta snabba åtgärder. I vår behandling ville vi skapa en modell för gemensamma 

terapeutiska möten mellan föräldrar och skolpersonal. Vi ville i rummet få till en annan 

upplevelse av varandra och på så sätt öka förståelsen mellan familj och skola i de ärenden då 

det fanns brott i kommunikationen. 

Inspiration till korttidsmodellen fick vi från litteratur och studiebesök på Barn och 

Ungdomspsykiatrin (BUP) i Östersund 2009. Vi inspirerades av deras ”korta” och intensiva 

arbetsmetod. Deras korttidsterapi bestod av två tillfällen och de använde olika 

familjeterapeutiska metoder (Falkdalen & Källstrand, 2008). 

Vi startade korttidsbehandlingen i januari 2010, alla fyra familjebehandlarna hade liknande 

utbildningsbakgrund. som sociomomer/socialpedagoger/beteendevetare med steg 1 i 

psykoterapi. En av oss var vid uppstarten legitimerad psykoterapeut. I korttidsbehandling 

inbjuds föräldrar och barn 6-12 år. Föräldrarna avgör i samråd med oss om barnet ska 

medverka. Deltagare från skolan är ofta klasslärare/mentor, kurator/skolsköterska och 

biträdande rektor. Anledningen till att biträdande rektor bjuds in är att hon ofta har det sociala 

ansvaret för eleverna på skolorna i Haninge. Vi har skapat en korttidsbehandling som består 

av två mötestillfällen med cirka en månads mellanrum. Manualen för korttidsbehandlingen är 

beskriven i bilaga 1. 
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Bakgrund till studien 

Anledningen till att vi, efter en termin med korttidsbehandlingen, ville studera effekterna av 

arbetssättet var att vi ville se om modellen ”var så hjälpsam” som vi upplevde den. Ibland 

tyckte vi behandlare att det skett små mirakel mellan mötena. Hur kunde det ske? Vad var det 

som hände? Var det bara vi behandlare som tyckte att det från gång ett till gång två hade hänt 

små mirakel? Hur upplevde skolpersonalen och föräldrarna behandlingen? Kunde de se några 

förändringar i samarbetet mellan de vuxna?  

Vi var också intresserade av att undersöka om modellen kunde vara användbar för andra 

målgrupper inom socialtjänsten, t ex i vårdnadstvister. Förutsättningar fanns för att få stöd 

från kommunens Forsknings- och Utvecklingsenhet (FoU-Södertörn) i utvärderingen.  

Utifrån den kunskap vi har om vikten av att barn får stöd i att genomgå grundskolan är 

metodutveckling för socialtjänstens personal viktig. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna för utformandet av 

korttidsbehandlingen.. 

I mentaliseringsteorin beskriver Rydén och Wallroth att människor som blir utsatta för 

psykisk stress ofta får svårare att reflektera kring vad den andre personen drivs av för tankar 

och känslor, d v s att mentalisera. Att mentalisera handlar dels om att söka mening i det som 

händer och sker och dels om förståelsen om att våra perspektiv kan skilja sig mycket åt. I 

boken Mentalisering beskriver man begreppet som en förmåga vi har att leva oss in i den 

andres situation och på så sätt kunna ändra vårt eget handlande så att det blir mer funktionellt. 

Den handling som från början verkar rimligast kan då modifieras på ett sätt så att det fungerar 

bättre. Det är frånvaron av mentalisering som skapar problem i relationer, det är då vi börjar 

tolka andra och har svårt att se hur situationen kan upplevas ur den andres perspektiv (Rydén 

& Wallroth 2008). 
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I den existentiella familjeterapin menar Juul att det är viktigt att vi kan förhålla oss till dem vi 

möter som subjekt utan att vi har en intention att den personen ska ”ändras för att passa in”. 

Vi har i subjekt till subjekt relation större chans att utvecklas i överensstämmelse med oss 

själva. Om man går in i en relation med ett barn med ett syfte att förändra barnet misslyckas 

det alltid. Den pedagogiska uppgiften blir därför att den vuxne själv måste blicka in i sitt inre 

för att hitta ett beteende som är meningsfullt för henne i relation till barnet. Först då skapas 

det möjligheter för barnet att få nya upplevelser och ny tillit. För att få till ett bra samtal med 

barn är det avgörande paradoxalt nog den vuxnes förmåga att ”glömma” eller bortse från sin 

avsikt, d v s den vuxnes förmåga att prioritera kvaliteten i relationen här och nu framför 

avsikten. Ju större ett barns funktionella svårighet är, desto mer intresse behöver det för sin 

individuella existens och tillvaro (Juul & Jensen, 2003). 

I lösningsfokuserat arbete är man mindre intresserad av vad som orsakat problemet och mer 

intresserade i att undersöka det som fungerar och utifrån det söka göra mer av det. 

Terapeuterna inom denna inriktning tror inte på att ge ”riktiga” eller korrekta lösningar på 

problemet. Vad som är rätt och riktigt för en person behöver inte vara det för någon annan. 

Genom att klienter uppmanas att söka sina egna lösningar kan man undgå både motstånd och 

försvar. Det är viktigt att undersöka klientens uppfattning om problemet och söka undgå att 

göra tolkningar. Att inta en ”icke-vetande position” är nödvändigt, och att bekräfta det man 

hör. I arbetet med klienter använder man ofta nyckelord som klienten själv använder. 

Sammanfattning, omformuleringar och reframing är andra viktiga terapeutiska tekniker (Berg, 

2003). 

I narrativt arbetssätt menar man att det är viktigt att personen inte ”blir bekymret”. Problemen 

som uppstår gör någonting med människor, ibland påverkar problemet mer än andra gånger. 

Att hjälpa människor att inte identifiera sig som problem anser man är en viktig uppgift. 

Tekniker som externalisering kan vara ett sätt som narrativa terapeuter använder sig av, där 

man undersöker hur problemet arbetar, dvs. hur det ser ut, hur det agerar, och med vilka det 

dyker upp mm. Narrativa terapeuter är intresserade av att utforska vilka dominerande 

berättelser som finns i personens liv samt vilka alternativa berättelser som finns. Den 

alternativa berättelsen är vanligen ”anti” problemet och lyfter fram situationer då personen 
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agerar skickligt med kompetenser och livsmål. Att hjälpa människor att se dessa unika 

tillfällen är att stödja en alternativ berättelse och identitet som i sin tur kan påverka framtida 

handlingar och inge hopp för framtiden (Morgan, 2007). 

I boken Reflekterande processer beskriver Tom Andersen (1994) sin metod i arbetet med 

reflekterande team. Den består i korthet av att en familj uttrycker ett problem som en grupp 

professionella lyssnar till, sittandes i rummet med familjen eller bakom en spegel. Den som 

intervjuar familj/klienten sitter med ryggen mot de professionella och de sitter i sin grupp med 

ryggen mot familjen. Den som intervjuar familjen kan då växla grupp, intervjua det 

reflekterande teamet och sedan återgå till familj/klient för att höra vad den tyckte om 

reflektionerna. Och så böljar samtalet, fram och tillbaka. Andersen menar att det ger 

människor frihet att acceptera eller tillbakavisa en idé. Ett annat syfte är att få till en mer 

jämställd dialog. Han talar om vikten av att som klient komma ur en låst position genom att få 

frågor eller reflektioner som ligger nära personens egna tankar/känslor men ändå är ovanliga. 

Andersen kallar det ”det lagom ovanliga”. Att vara uppmärksam på mottagarens andning, 

pauser och tempo anser han vara viktigt. Likaså är växlingen angelägen mellan positionerna 

att tala respektive att lyssna, att vara i dialog både med sitt eget inre samtidigt som man är i 

dialog med sin omgivning. I uppföljande möten frågar man enligt Andersen efter vad 

klient/familj kommer ihåg mest, eftersom han tror att det som de minns bäst varit viktigast för 

dem.  

Forskning inom området korttidsbehandling 

När det gäller forskning inom området sambehandling med familj och skolpersonal finns inte 

mycket att tillgå. Jag fann ingen vetenskaplig studie vad gäller korttidsbehandling med familj 

och skola. Sökorden har varit ”Brief psychoterapy AND School based interventions” och 

sökningen gjordes på ”Psycnet”. 

Det finns nöjdhetsstudier på korttidsbehandling med familjer inom Barn och 

Ungdomspsykiatrin i Sverige, vilka påvisar att korttidsterapi är en verkningsfull 

behandlingsmetod. Den tycks ge familjen snabb och adekvat hjälp och bidrar till att minska 

köerna till BUP. Många som har fått korttidsterapi har varit nöjda med behandlingen och 
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korttidsterapi anses vara kostnadseffektivt och ge ett bra utfall jämfört med längre 

behandlingsmetoder (Falkdalen & Källstrand 2008). 

 

Syfte 

Det övergripande syftet i denna studie av samverkan mellan skola och socialtjänst är:  

Att öka förståelse för vilken betydelse korttidsbehandling har för familj respektive 

skolpersonal. 

Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

 Hur beskriver familj respektive skolpersonal interventionerna och processen under 

behandlingen?  

 Hur ser familj respektive skolpersonal på nyttan av korttidsbehandlingen? 

 

Metod 

En intervjustudie valdes för att besvara frågeställningarna. Den kvalitativa metod som 

användes vid intervjuer och analys av data är fenomenologisk. Fenomenologi är studien om 

de fenomen som visar sig. Fenomenologer söker efter ”logos” (mönster, strukturer) i de 

fenomen som de studerar. I denna teori är man intresserad av hur saker upplevs, inte hur det 

verkligen förhåller sig. Målet för forskaren är att få beskrivningar av fenomen som de upplevs 

av personen som man intervjuar (Giorgi, 1989). 

Öppna intervjuer med skolpersonal i grupp och föräldrapar tillsammans genomfördes, totalt 

åtta intervjuer. Intervjuerna är tänkta att fånga deltagarnas reflektioner av metoden och 

behandlarnas förhållningssätt.  

I studien benämns lärare, biträdande rektor m.fl. för skolpersonal. Föräldrarnas namn är 

borttaget och i texten skrivs mamma och pappa. Detta för att förenkla läsning och vara 
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noggrann med sekretessen. När en grupp bestående av föräldrar och skolpersonal presenteras 

benämns de som en ”deltagargrupp”. 

Rekrytering av informanter 

Hösten 2010 skickades brev ut till de första fem föräldrapar och skolpersonal, som deltagit i v 

korttidsbehandlingen. I brevet beskrevs att vi ville utvärdera metoden och undrade om de ville 

delta i en intervju på en timma. Se bifogat brev i bilaga 2. En vecka efter att brevet skickas ut 

brevet ringde jag och frågade om de var intresserade av att delta. Ett av de fem föräldraparen 

svarade inte på telefon och kunde inte nås trots upprepade kontaktförsök. Toltalt innehåller 

därför studien fyra intervjuer vardera med föräldrar och skola vilket var tillräckligt för att 

uppnå studiens syfte. Tider för intervjuerna bokades in i den ordningsföljd som behandlingen 

gjordes så att den som först deltog i korttidsbehandling var också den som först blev 

intervjuad. På så sätt skulle intervjuerna ske cirka 8-9 månader efter avslutad 

korttidsbehandling. Min ambition var att tiden mellan den sista träffen och utvärderingen 

skulle vara densamma. Tanken var god men det var svårt att få till tider och avbokningar 

gjordes, vilket ledde till att tiden från avslutande möte till utvärdering skiljer sig något åt 

mellan ärendena. 

Intervjuerna genomfördes med föräldrar och skolpersonal som deltagit i korttidsbehandlingen. 

De fyra föräldraparen har pojkar i åldern 10, 10, 12 och 12 år. Jag har valt att göra 

intervjuerna enbart med föräldrarna till barnen. Anledningen är att inga barn deltog på båda 

mötena, i två ärenden deltog de inte alls. I den första familjen är barnet med vid det första 

tillfället. I en annan familj var barnet med vid andra besöket.  

Skolpersonalen som deltagit i intervjun är från fyra olika skolor i Haninge kommun i årskurs 

F-5. Jag har intervjuat skolpersonal utifrån de ärenden vi haft i de olika skolorna. Så här såg 

grupperingarna ut: Ärende 1: Biträdande rektor och lärare. Ärende 2: Biträdande rektor och 

lärare. Ärende 3: Lärare och specialpedagog. Ärende 4: Lärare och lärare.  

Jag beslöt att göra intervjuerna själv då det inte fanns någon utifrån som kunde göra dem. Det 

metodologiska dilemmat i att undersöka det man själv varit en del av kommer diskuteras 
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under rubriken metodproblem. En fördel var att de som skulle intervjuas visste vem jag var 

och jag uppfattade det som att de var nöjda med att kunna ge feedback direkt till oss 

behandlare via mig. En annan fördel var att det i inledningen av intervjun inte behövde ägnas 

så mycket tid till att lära känna varandra då vi redan träffats. Ytterligare en fördel var att de 

inte behövde berätta så mycket om vilka som deltog i behandlingen och hur det gick till då jag 

hade kännedom om det.  

Intervjuerna med skolpersonal skedde vid två tillfällen i skolans lokaler och två på vår 

mottagning. Vår mottagning finns i en annan lokal än där vi arbetat med korttidsbehandling så 

jag bedömer att platsen för intervjun inte har någon större betydelse. Jag valde därför att gå på 

skolpersonalens önskemål om plats. Av samma anledning genomfördes en föräldraintervju i 

föräldrarnas hem. De övriga tre intervjuerna med föräldraparen gjordes på mottagningen där 

vi arbetar med familjer.  

Insamling av data 

Intervjuerna var en timme lång och filmades med hjälp av en filmkamera. Informanterna 

godkände inspelning samt gav mig frihet att utifrån det som spelades in skriva ut intervjun i 

dess helhet för att sedan analysera materialet. Vid intervjuerna användes en frågemanual med 

frågor för familj och för skolpersonal, se bilaga 4.  

Intervjun inleddes med vad de trodde var orsaken till att rektorn sökte till ”Familjebehandling 

i Skolsamverkan”. Sedan följde jag upp med frågor kring vår första kontakt på telefon och 

brevet som vi skickat ut innan. Jag fortsatte fråga kring vad de trodde att mötet skulle handla 

om, och vad de mindes från det första och det andra mötet. Utifrån vad de berättade frågade 

jag i slutet av intervjuerna om vad de gillade/ogillade med metoden, om de haft någon nytta 

av den och i så fall vad, samt om det skett några förändringar i barnets vardag. Under 

intervjuerna försökte jag lyssna efter det som berättades, tolka och förtydliga det som sagts. I 

vissa fall kunde jag själv bidra med förtydliganden kring vilka som deltog och vad man 

gemensamt kommit överens om genom att titta på det protokoll som deltagarna fått sänt till 

sig.  
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I boken Forskningsprocesser av Ohlsson & Sörensen (2008) menar man att det inte är viktigt 

i kvalitativa intervjuer att man kommer fram till entydiga kvantifierbara uppfattningar om de 

teman som ställts i fokus. Det viktiga är att så exakt som möjligt få en bild av vad den 

intervjuade vill förmedla. Intervjun är ett samtal och en mellanmänsklig situation om ett ämne 

som har intresse för båda parter. Det är viktigt att jag som intervjuare ska söka vara neutral 

men ändå ”nära” och känslig för intervjuarens budskap. Att få en berättelse så fri från egna 

värderingar från början till slut är viktigt. ( Frågor se bilaga 3 ) 

Analys av materialet 

De inspelade intervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt och svaren har sorterats 

utifrån olika frågeområden under intervjun. Därefter har materialet sorterats under 

gemensamma teman för synpunkter på korttidsbehandlingen. Arbetssättet för analysen var 

fenomenologisk, vilket betyder att jag först läste igenom intervjuerna i dess helhet för att få en 

bild av hur korttidsbehandlingen beskrivs av de som intervjuas. Efter sökandet av en 

helhetsbild av det som presenteras försöker man ta ut meningsfulla enheter genom att läsa 

igenom materialet och bryta isär texten till olika meningsenheter. Slutligen så lägger man ihop 

delarna till en syntes som bildar en struktur av erfarenheterna. Man kan säga att man 

generaliserar och bygger en teori. Genom denna metod så försöker vi förstå ett fenomen och 

ge det en psykologisk mening (Giorgi, 1989). 

Etiska överväganden 

Tillstånd till studien och tillvägagångssätt har erhållits från enhetschefen vid vår 

familjebehandlingsenhet i Haninge kommun. De familjer och skolpersonal har tillfrågats om 

medverkan till studien har godkänt inspelning av intervjun. Det har varit angeläget att använda data 

som framkommit under intervjun inte går att identifiera. 

Etiska överväganden har gjorts angående det förhållande att jag som tidigare har arbetat som 

behandlare i korttidsbehandlingen genomförde intervjuerna i studien. I intervjuerna har jag 

därför medvetet fokuserat på att söka vara neutral och öppen inför informanternas synpunkter. 

De intervjuade har i början på intervjun fått veta att studien är en del i att förbättra metoden 

och att kritiska synpunkter är viktiga att få.  
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Barnen i korttidsbehandingen deltog vid de tillfällen som föräldrar och skolpersonal tycket det 

var lämpligt. Av de fyra deltagargrupper jag intervjuat deltog två barn vid två mötestillfällen, 

ett barn var med på ett första möte, ett barn var med på ett avslutande möte. Jag valde därför 

att bara intervjua föräldrarna i familjerna för att få en så homogen grupp som möjligt. Att 

barnen var med på mötena kan givetvis ha påverkat mötena. Men då fokus är på 

processbeskrivningar och erfarenheter har det, enligt min mening, inte avgörande betydelse.  

Deltagarna godkände att jag använde deras intervjuer i en analysdel för uppsatsen under 

förutsättning att de var anonyma. Vidare har utskrifter och material förvarats under säkra 

former och förstörts efter att studien färdigställts.  

 

Resultat 

Beskrivningar av intervention och process 

I detta avsnitt kommer valda delar av intervjuerna, med fokus på vad deltagarna beskriver om 

hur de upplevt det första mötet, interventionerna och processen under korttidsbehandlingen.  

Vi satt i ring och förstod inte riktigt vad vi skulle göra  

Det visade sig att föräldrar och skolpersonal i början av korttidsbehandlingen är upptagna av 

att förstå formen för mötet och att förstå i vilket sammanhang de befinner sig. Många beskrev 

att alla satt i en ring i början och många funderade över hur det skulle gå till. Flera beskrev att 

de var nervösa och oroliga över att de skulle bli utsatta och att de av den anledningen var på 

sin vakt. 

En mamma beskrev det så här: ”I början var vi inte så orienterade men sen kom vi på att det 

gällde att samla alla uttalanden för att finna det bästa för vår son”. En annan mamma 

beskrev att hon var nyfiken samtidigt som hon uppfattade att alla var på sin vakt i början och 

sprang åt olika håll.  
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En pappa beskrev att han var på sin vakt och att han funderade över vad det handlade om. 

Efter en stund kunde han slappna av. Han trodde att det berodde på att någon av oss 

behandlare förklarat att det är vanligt att föräldrar är på sin vakt då socialtjänsten är 

inkopplad. En annan pappa sa att han försökte förstå sammanhanget under den första timmen. 

Vilka var vi? Han tyckte att allvaret kring hans son förmedlades. Ett föräldrapar var oroliga 

över att de skulle anklagas för att sonen blivit felbehandlad hemma. De undrade om det var ett 

sådant möte där de behövde försvara sig. 

Två lärare funderade en del kring mötets längd och hur det kom sig att det skulle hålla på i tre 

timmar. Två trodde att det blivit något fel på informationen om mötestiden men gjorde som de 

blev tillsagda. De hade svårt att förstå upplägget för mötet då de jämförde med den ”långa” 

behandlingen som endast innehåller en timme långa möten.  

En annan lärare och biträdande rektor var upptagna av att en pappa inte förstod varför han 

behövde delta. De tyckte dock att vi bemötte honom väl.  

Ytterligare en lärare tyckte att det var nervöst när vi började. Hon visste inte riktigt vad som 

skulle hända och beskrev att vi alla satt tillsammans. En lärare tyckte att det kändes osäkert 

trots att hon varit med på många möten i socialtjänstens regi. Hon uttryckte att hon hade 

enorma förväntningar inför detta möte på att det här skulle bli bra.  

Med hjälp av ”tårtan” förstod vi att alla ville barnets väl  

Alla som jag har intervjuat har kommenterat tårtan som en positiv upplevelse. Speciellt för 

föräldrarna var det viktigt att höra att skolpersonalen såg barnets positiva egenskaper. 

En pappa berättade att alla fick beskriva (pojkens namn) som person och det var på ett positivt 

sätt. Pappan kom ihåg att vi hade kort på golvet och sa ”Att då när alla beskriver honom med 

positiva egenskaper som energisk och spontan förstod jag att det inte var något fel på min son 

utan det var de vuxna som inte gjort rätt.” 

En pappa tyckte att skolans beskrivning av hans son gjorde att han insåg att skolpersonalen 

hade förstått att hans son hade fått en diagnos.  
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En annan pappa tyckte att den samlade bilden av sonen hjälpte skolpersonalen att förstå hur 

pojken fungerar, tidigare tyckte han att de tog andra barns perspektiv. 

En mamma beskrev att det är lätt att fastna i en negativ cirkel då man får höra kritik mot ens 

barn. Hon tyckte att det blev en ond cirkel där man gick hemma och gnällde på honom då de 

hade ringt från skolan. ”Tårtan” tyckte hon gjorde att både negativa och positiva sidor kom 

fram. Utifrån det menade hon att vi tillsammans gjorde upp mål för mötet. Pappan i samma 

familj kände en lättnad över att sonens bra sidor blev synliga. Pappan blev då känslomässigt 

berörd under korttidsbehandlingen.  

Två lärare tyckte att det var en bra start på mötet att gå igenom ”tårtan”. Det blev tydligt 

vilken tårtbit man skulle prata om. Det var också en bra metod när barnet var med. Pojken  

fick då höra att det var mycket som var bra och det var viktigt för honom att känna att ”här är 

många som tycker en massa bra saker om mig”. En annan poäng, menade lärarna var att den 

tårtbit som var positiv var så mycket större än den som var problemet.  

En biträdande rektor uttryckte att hon tycker om att vi använder tårtan i början av ett möte.  

Hon ansåg att det var ett salutogent förhållningssätt då vi satt i en cirkel och lyfte positiva 

egenskaper. 

Först bekräftelse sen kan man lyssna på andra 

I detta stycke har jag samlat citat och gjort sammanfattningar av hur de intervjuade upplevde 

de separata intervjuerma som vi gjorde efter inledningen med presentation och tårtan.  

En lärare säger: ”Och sen gick vi ut och jag fick följa med (en behandlare) och vi höll på 

ganska länge och berättade om våra tankar kring barnet. Och även vad jag förväntade mig av 

föräldrarna. Föräldrarna pratade med en annan behandlare. Och sen vet jag inte om det var 

du som var neutral. Det var någon av er som stod lite vid sidan av”.  

En annan lärare:” När det blir ett barn som det blir klagomål på så måste man ha kontakt med 

föräldrarna och då är det oftast av negativa anledningar så då är det jättesvårt för 

föräldrarna att förstå hur vi har det. Och vad vi och klassen befinner oss i. Och det går inte 
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att förmedla och man kan stånga sin panna blodig. Man försöker allt för att deras barn ska 

må bra och alla andra. Men man når inte riktigt fram och man har ingen annan som 

lyssnar”. Lärarna tyckte att det är viktigt att någon lyssnar utan att de behöver känna sig 

dåliga. De menar att de har ett stort ansvar för barnen och att det behövs mer stöd till lärare. 

De har ofta känt att det inte vet vad de ska göra och att det inte finns någon att gå till utan att 

bli värderad.  

Ett föräldrapar berättade att intervjuaren fick dem att känna att hon förstod den etniska 

gruppens perspektiv som de tillhör. De upplevde att hon förstod att deras etniska grupp är 

diskriminerad och försöker skydda sina barn och familjer. Mamman i familjen uttryckte att 

hon förstod att man kan bli lite överbeskyddande om man känner sig utsatt. Även om 

intentionen är god kan det i längden hindra barnets utveckling.  

En lärare uttryckte osäkerhet inför att ta upp känsliga frågor med familjen, såsom att ett barn 

har svårigheter. Det vet hon av erfarenhet är känsligt för föräldrar och därför var det bra att 

först ta upp det med behandlaren. En lärare från samma grupp berättade: ”Vi delade upp oss 

och pratade med (behandlarens namn) men det var svårt att ta upp det som inte riktigt 

fungerade då (denne) inte riktigt hakade på när vi försökte att berätta hur det gick till i vissa 

situationer.”  Lärarna tyckte att syftet med intervjun var tydligt men att det var svårt att 

berätta om det som inte fungerade i skolan. Lärarna såg det som viktigt att intervjuaren är 

lyhörd och inte väjer för det som är svårt att prata om. 

Den andra läraren från samma intervjugrupp upplevde att det alltid är svårt att berätta hur det 

verkligen är, då man inte ville trycka ner barnet. Hon tyckte att hon kände förväntningarna 

från föräldrar och behandlare om att det här skulle bli bra. Och då kändes det fel att ta upp det 

som inte fungerar när pojken är med. Hon trodde inte att det hade varit bra. De hade också 

tidigare haft ett obehagligt och stormigt möte med föräldrarna, vilket gjorde att hon ”silade” 

lite och var mer försiktig. Det fanns en oro att en av föräldrarna skulle ”fara ut” mot henne. 



 

 

19 

Behandlaren ”filtrerar” så att mottagaren kan höra 

I detta stycke beskriver jag återsamlingen i storgrupp då P1 intervjuar P2 och P3. 

Skolpersonalen är den grupp som kommenterat denna del i behandlingen. 

 

En speciallärare uttryckte att familjebehandlare fungerade som ett slags filter i återsamlingen. 

Hon och hennes lärarkollega tyckte att det var en bra ordning att familjebehandlarna först 

sammanfattade vad föräldrar och skolpersonal sagt då de blev intervjuade var för sig. Vi blev 

ett ”filter” som omformulerade det som var problematiskt med pojken, så att föräldrarna 

kunde höra vad de sa. Lärarkollegan sa att deras perspektiv blev förtydligat och att vi hjälpte 

till att ta ut positiva delar som det sedan pratades om i storgrupp.  

Specialläraren berättade hur problemet sett ut för pojken från årskurs ett. Hon hade ”aldrig 

varit med om något liknande”. ”Han var otroligt orolig. Jag har försökt klura ut en massa sätt 

för det gick inte att göra som vanligt. Pojken kunde t.ex. inte vara med de andra barnen i 

kapprummet för då blev det stökigt, han hjulade kors och tvärs och pratade rätt ut”. 

Specialläraren berättade att hon haft mycket funderingar, ”otroligt mycket har snurrat, hur 

ska jag göra för att det ska bli bra för honom? Det kan föräldrar inte förstå, hur mycket tid 

och funderingar som man haft. Hur mycket resonemang med assistenter. Vad ska vi hitta på 

att göra? Han ska gå här och det fungerar inte. Det är en hemsk situation. Jag vet att jag gick 

ut och grät många gånger. 

Lärarna tyckte att det var viktigt att de kunde berätta om hur det är. De fick en känsla av att 

föräldrarna fick en annan bild av dem än tidigare. Tidigare hade de erfarenheter av att ”de 

gick i försvar men nu kändes det som att vi nådde fram och att föräldrarna förstod att vi ville 

deras barn väl”. 

En annan grupp skolpersonal, en lärare och en bitrände rektor, berättade att de fick en annan 

förståelse av svårigheterna kring pojken som vi samlats för att hjälpa. Det blev tydligt för dem 

varför de inte nått fram tidigare och att mamman drog ett tungt lass hemma. Den biträdande 

rektorn menade att en styrka med behandlingen är att familjebehandlarna vågar ta upp 

känsliga frågor i stället för att väja för dem. Hon tyckte att vi lyfter fram svårigheterna och 
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frågar efter allas synpunkter. ”Det är svåra saker, men det är viktigt att familjebehandlarna 

inte fortsätter att gissa vad det kan vara. Det kan kännas som ett utsatt läge, men om man inte 

vågar prata om det som är svårt så kommer man inte till lösningen”  Hon tyckte att vi 

”kopplar samman och nästan uppmuntrar oss skolpersonal att ta upp det besvärliga”. 

Läraren tyckte att vi förmedlade att ingen behöver känna skuld, hur vi gjorde vet hon inte men 

det kändes så.  

Reflekterande bikupor hjälper till med förståelsen 

Efter fikapausen träffas alla tillsammans för reflektion. Så här kommenterade en lärare denna 

del av processen: ”Jag vet att vi satt i bikupor, och jag satt med ryggen emot och jag kände, 

Gud nu har jag blickarna i nacken. Jag behöver säga det här för (barnets namn) bästa. Och 

sen vet jag att jag fick tillbaks någon kommentar. ” 

Lärarna i en grupp beskrev det som en balansgång. De kändes att de ville säga svåra saker 

som de tänkte att familjen kunde bli hjälpt av, samtidigt som de ville säga det på ett sätt så att 

föräldrarna kunde höra vad de sa. 

En pappa sa att han tyckte om att vara i en grupp: ”Jag gillar inte bara att lyssna på mig själv 

för då är det bara jag som tycker.” Han tyckte det var bra att få höra vad skolpersonalen 

tycker. 

En biträdande rektor beskrev det som att hon ville skaka om föräldrarna och säga ”vi är på 

samma sida” då hon hörde deras reflektioner. 

Ett föräldrapar tyckte att det var bra att det togs tid för att reda ut missuppfattningar. De fick 

tid att lyssna på varandra. Föräldraparet tyckte att skolan fick hjälp att höra att det inte var 

något fel på deras son och att de själva fick berätta att de tyckte att det varit för mycket 

klagomål. Föräldrarna beskrev det som att en tung börda togs bort från deras axlar när de 

kände att skolpersonalen förstod dem bättre. En annan svårighet tyckte de var att 

skolpersonalen behandlar deras pojke fel i klassrummet och de tror att hans självförtroende 

påverkas av det.  
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En biträdande rektor beskrev att hon efter de separata intervjuerna satt i en liten cirkel i det 

stora rummet tillsammans med P3 och blev intervjuad av P1. Hon ansåg att det var den 

svåraste biten samtidigt som det var viktigt att de lyssnade på varandra. Den biträdande 

rektorn sa att ”Det var ett bra sätt för då hinner man tänka lite mer. Om alla skulle prata 

samtidigt skulle det säkert hindra att man reflekterade så djupt. När man lyssnar på andra då 

har man tid och tänker inte på vad man själv ska säga och vad jag själv tycker. Utan då har 

man ett bättre öra. Och då faller polletten in mycket bättre då man har den här 

reflektionstiden”. 

En lärare tyckte att det var en bra struktur för att fördela ordet så att alla fick tala lika mycket. 

Vid tidigare möten hon haft med föräldraparet har pappan varit dominant och mamman 

tillbakadragen. Nu tyckte hon att mamman fick mer plats och att alla fick chans att uttrycka 

sig. Läraren tyckte att det är viktigt att man lyssnar på varandra. Hon tyckte att det kändes 

som att ”alla var värderade på samma sätt….  Det var ingen hierarki i det här utan alla hade 

sitt eget värde så att säga, man var jämlika”. Den biträdande rektorn från samma skola tyckte 

att det var bra att vi försökte undersöka om det var ett område som föräldrarna också kunde 

känna oro kring. Och då tyckte hon att det visade sig att även de var oroliga för pojkens 

kunskapsutveckling, men att de trodde att det skulle lossna, precis som det gjort nu. 

I en annan deltagargrupp tyckte en pappa att det var bra att sitta och höra på vad 

skolpersonalen sa. Mamma i den familjen trodde att situationen var svår för skolpersonalen då 

de inte kände deras son så väl. Pappan tyckte att det var skillnad i reflektionerna hos den 

lärare som var nyutexaminerad och den som snart var äldre.  

Förmedla hopp och hitta lösningar framåt 

Under denna rubrik har jag försökt samla hur deltagarna upplevde avslutet på korttidsbehandlingen. 

Vissa har kommenterat det första mötets avslut, andra har kommenterat det andra mötet.  

Två lärare tror att mamman i familjen fick feedback av skolpersonal och familjebehandlare på 

att hon tänker ”riktigt”. ”De tror att anledningen till att alla gick åt ett håll på slutet var att 

var och en fick förklara hur de såg på det som hänt och vad som behövde göras framåt.” 
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Ett föräldrapar uttrycker att det efter mötena fanns en riktning för att hjälpa deras son. De 

upplevde att alla gick åt samma håll. Mamman tyckte att det kändes bra att familj och skola 

delade på bördan. Båda föräldrarna tyckte att skolpersonalen visade att de brydde sig om 

deras son. Tidigare hade olika råd getts men de hade varit splittrade ansåg mamman. Pappan 

tyckte att det viktigaste var att han märkte att skolan brydde sig. Mamman framförde att det 

märktes att skolpersonalen visste vad de pratade om.  

En lärare beskrev att det kändes hoppfullt efter första mötet: ”Jag hade lite konkreta saker att 

tänka på, man visste att (pojkens namn) hade konkreta saker att tänka på och att föräldrarna 

hade fått saker att tänka på. Det kändes bra.” 

En mamma uttrycker att hon fått mer hopp efter behandlingsträffen. Pappan i samma familj 

tyckte han fick mer information på mötet som gjorde att han engagerade sig mer. Mamman 

ansåg att det var bra att informationen kom från andra än henne. Samma mamma framför att 

det viktigaste som finns är att sammanföra föräldrar och lärare och göra upp en plan. Hon 

tyckte att man ska låta barnet vara med när planen är klar så att det blir delaktigt. 

En specialpedagog upplevde att det kändes lite snopet när korttidsbehandlingen avslutades 

och att all kontakt med teamet släpptes. Läraren i samma grupp sa att hon tyckte att det borde 

finnas ett forum där filtret finns kvar under en tid. Ytterligare en uppföljande träff tror de 

skulle vara bra men det bästa vore om mötena fanns kvar tills de inte behövdes längre. 

En mamma uttrycker att hon tidigare varit ensam med bördan men efter behandlingsmötet 

märkte hon att andra brydde sig och då delades bördan. Sonen vågar nu litet mer och är mer 

självständig vilket mamman upplever som avlastande. 

 

Nyttan av korttidsbehandlingen 

I detta avsnitt presenteras föräldrarnas och skolpersonalens synpunkter utifrån deras syn på 

nyttan av korttidsbehandlingen. 
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Det är viktigt att få hjälp att bryta en negativ utveckling 

En mamma tyckte att det var viktigt att de som familj fick hjälp att bryta barnets negativa 

utveckling. Hon beskriver en stressig vardag med många konflikter hemma som hon tror till 

stor del beror på att deras son varken kände sig sedd eller hörd i skolan. Båda föräldrarna tror 

att många barn med utländsk bakgrund riskerar att slås ut i grundskolan då de för lite 

uppmärksamhet och stöd. Problemen i skolan menar de sprids till hemmet. De tycker att 

insatsen varit bra då deras son nu känner sig sedd och hörd på skolan och utvecklas positivt. 

En annan mamma uttrycker att lärarens inställning är livsavgörande för hur det ska gå för ett 

barn i skolan. Hon uttryckte sig så här ”Allt har med läraren att göra. Jag kan vara en hjälp 

för mitt barn och det är bara ett plus. Det finns barn som tyvärr har föräldrar som inte bryr 

sig. Det finns många som inte får hjälp hemma. Men i skolan kanske ens lärare kan göra så 

att det jämnas ut. För jag har själv erfarenhet av det.” 

En lärare uttryckte att det var viktigt att föräldrarna fick en positivare syn på skolan. Läraren 

menade att det var viktigt eftersom hon anser att föräldrarnas attityd till skolan smittar av sig 

på barnet.  

I tre av korttidsdeltagarnas grupper berättar deltagarna att korttidsmötena varit en vändpunkt 

där man kunnat bryta en negativ utveckling hos barnet. Ett exempel är en pojke som 

skolpersonalen trodde behövde särskoleundervisning. Den pojken går idag i en vanlig klass 

och uppfyller målen. I den fjärde gruppen berättar föräldrarna att det går bra för deras pojke i 

den nya skola han går i.  

Det är en svår gräns mellan familjens privatliv och skolans organisation 

I två av fyra skolgrupper som intervjuades tyckte lärarna att de fick höra för mycket om familjens 

privatliv. En skolgrupp hade velat få mer information om att de på mötet kan bli känslomässigt 

berörda och att de kan komma upp information om familjens privatliv. Biträdande rektorn 

från samma grupp kommenterade att sättet var så ”himla nytt att man blev lite chockad på 

något sätt”.  
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I en annan skolgrupp tyckte läraren att det kändes ”bra i det stora hela” men att i vissa 

situationer under mötet kom det ”lite för mycket”. Hon undrar om metoden passar för alla 

familjer och kan tänka sig att ”vissa familjer skulle kunna resa på sig och gå därifrån. Ibland 

kanske man behövde gå lite långsammare fram… För det är pang på rödbetan, kan man 

säga, då man sitter så många. Och då gäller det att det hamnar rätt hos föräldern.” 

Det är bra att få hjälp att göra upp en gemensam plan 

En pappa är nöjd med korttidsbehandlingen och tyckte att hans son bemöttes på ett nytt sätt av 

lärarna efter behandlingen. Han har ”aldrig varit med om något liknande” och tyckte att vi 

behandlare fick lärarna och föräldrarna att göra de förändringar som krävdes. Han upplevde 

att allt ”går åt rätt håll nu” och att skolpersonalen idag säger positiva saker om hans son. 

Pappan tyckte att hans son nu kunde koncentrera sig på skolarbetet istället för att ”brottas med 

vad som händer på skolan”. En del i att det gått så bra för pojken tror pappan kan vara att han 

blivit äldre och mer skolmogen. Mamman i samma familj ansåg att det är viktigt att 

sammanföra föräldrarna och lärarna och göra upp en gemensam plan. Hon vill inte att barnen 

ska vara delaktiga på korttidsmötena innan de vuxna kommit överrens och kan förmedla 

”positiva saker till barnet”.  

Ett annat föräldrapar tyckte att det varit bra att man har en gemensam plan som man följer upp 

efter mötet. Föräldrarna var missnöjda med att skolpersonalen inte gjorde allt som de på mötet 

kommit överens om, där utlovade resurser uteblev vid några tillfällen. I deras fall hade de 

önskat att man innan korttidsbehandlingen pratade mer om syftet med mötet så att det inte 

fanns mobbing som bakomliggande orsak.  

Det tar tid att bygga relationer 

Ett lärarpar upplevde att första gången gav mest. De tyckte att de på mötet hade tid att bygga 

upp en annan kontakt med föräldrarna, vilket de ansåg var det viktigaste syftet med 

korttidsbehandlingen. Om skolpersonalen inte lyckades få med sig föräldrarna i att samarbeta 

mot gemensamma mål så har man inte heller barnet med sig. Lärarna var kritiska till den 

”långa” behandlingskontakten som teamet tidigare arbetat med på skolan. På de skolmötena 
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tyckte lärarna att behandlarna för snabbt började prata om lösningar framåt och vikten av att 

skolpersonalen gav positiv förstärkning.  

En mamma tyckte att de som föräldrar och skola fått hjälp med att kommunicera med 

varandra. Hon hade tidigare haft svårt att höra det skolpersonalen sa då hon tyckte att de 

kritiserade hennes son. Mamman tyckte också att skolpersonalen fick hjälp att se att det inte 

var så illa som de trodde. Deras son, menar hon, var inte svagbegåvad, och skolpersonalen 

fick hjälp att och förstå det och familjens berättelse. När de kom hem från mötet förklarade de 

för sin son att det inte var något fel på honom. Tiden för mötet tror mamman var viktig, 

tidigare har hon erfarenhet av korta möten men nu var det tre timmar och då fanns det tid att 

reda ut saker och få det uppklarat. Pappan i samma familj säger följande om mötet: ”Vi tittar 

snett på varandra, dem tycker säkert att vi är jättekonstiga och vad är det som händer med 

barnet. Sen att man möttes så där och skrattade, vi gillade helt enkelt varandra. Och det är ju 

inte så vanligt i Sverige. Att man är så social. Många i Sverige känner ju inte ens sina 

grannar. Det var en annan kontakt”. 

En bra metod som jämnar ut ojämnlikhet 

En lärare tyckte att det kan vara viktigt att det kommer in en neutral part och håller i 

behandlande möten. Den biträdande rektor i samma grupp tyckte att hon hade en nära kontakt 

med mamman som tidigare berättat mycket för henne. Trots detta menade hon att deras 

relation var ojämnlik, då hon har en annan position. Hon tror att korttidsbehandlingen kan 

motverka denna ojämnlikhet då båda parterna blir kallade till mötena.  

Läraren i samma grupp tyckte att föräldrarna öppnade sig på ett annat sätt under 

korttidsbehandlingen vilket hon tror bidrog till en vändpunkt i behandlingen. ”Rollen” som 

lärare tror hon kan ställa till problem i kontakten med föräldrar som inte vågar säga vad de 

tycker om barnets skolsituation. Föräldrar tror att de i kontakten med skolpersonal ska bli 

”korrigerade” och kan känna sig ifrågasatta. En annan sak som läraren tror kan påverka 

känslan av jämlikhet är att de som skolpersonal inte vet som kommer att hända och att man 

som lärare kan tänka ”Vad kommer de nu att göra med mig? Kommer de att ställa en massa 

konstiga frågor som jag inte kan svara på? Att inte vet vad som väntar tror hon kan vara bra 
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för då är man mer öppen, man tar in mer och är mer sårbar. Det tror hon kan motverka 

känslan av att veta mer än andra”. 

Skolpersonal från en annan skola tror att den fysiska miljön var viktig och tyckte att de var 

bra att vara på neutral mark. Deras biträdande rektor tror det var viktigt att ha fika och rast där 

man fick prata om annat. Hon tyckte att tempot på korttidsmötena var lugnt och att man som 

deltagare inte behövde forcera fram något vilket hon tycker är betydelsefullt. 

Ett lärarpar tyckte att metoden är bra speciellt när det handlar om en konflikt mellan familj 

och skola. De tyckte att mötena då bör hållas utan barn. En av lärarna ansåg att det var viktigt 

att korttidsbehandlingen var på en annan plats och tyckte att det i skolan skulle behövdes mer 

av sådana här möten. Hon tyckte att det är var bra att lärarna får stöd i hur de ska hantera 

föräldrar som ”går i klinch” med skolpersonal. Men i de fall där mobbing förekommer tyckte 

hon att det var viktigt att man i första hand arbetar med det.  

 

Diskussion 

Att skolpersonal och föräldrar sitter tillsammans på en ny plats med neutrala parter har lyfts 

fram som viktigt av båda parter. Att tiden varit väl tilltagen under första mötet är en sak som 

främst skolpersonal poängterat varit bra. Deltagarna berättar om att korttidsbehandlingen 

påverkat samarbetsklimatet mellan föräldrar och skolpersonal, vilket tydligen bidragit till att 

barnens situation i skolan förändrats till det bättre. 

Processen i behandlingen beskriven utifrån teorier 

De begrepp som nämns i denna studie skulle mycket väl kunna vara jämförbara med den 

process som man i nätverksteorin kallar nätverksspiralen ( Forsberg & Wallmark,1998). I 

korttidsmodellen värmer vi upp med ”tårtan”, i nätverksterapi pratar man om en ritual för 

retribalisering. I korttidsbehand-lingen separerar vi skol- och föräldragruppen genom att göra 

separata intervjuer där vi försöker stödja dem att ta upp svårigheterna. I nätverksspiralen 

beskriver man ett liknande förlopp men kallar det polarisering och arbetar med alla i samma 
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rum. I en av de fyra skolgrupperna framkom inte tillräckligt ”polariserande” uppgifter då 

skolpersonalen tvekade att ta upp svåra saker som tidigare hade inneburit sammanbrott i 

kontakten. Detta kan ha påverkat resultatet då vi fortsatte mot lösningar utan att verkligen ha 

förstått hur problemet såg ut. Att vi som familjebehandlare vågar närma oss svåra saker och 

stå kvar verkar vara betydelsefullt för processen. Deltagarna i korttidsbehandlingen berättar 

att man får utrymme att reflektera och lyssna på varandra och att formen gör så att allas röster 

hörs. De reflekterande momenten verkar vara mer ett fast inslag i korttidsbehandlingen än i 

nätverksterapi, i denna del av processen är det reflekterande ”bikupor” och andra reflektioner 

av familjebehandlarna. I nätverksterapi pratar man om en mobiliseringsfas efter 

polariseringen, då kan omogna lösningsförslag föreslås av deltagarna, vilka ofta handlar om 

vad andra borde göra för att lösa problemet. I denna del av processen är det vanligt att 

deltagarna känner stress över vad mötet ska leda till. Depressionsfasen tycker vi 

familjebehandlare brukar uppstå närmare slutet av mötet precis som i processen i 

nätverksterapi. Det sker oftast efter att vi pendlat mellan polarisering och mobilisering. 

Gruppen kan då bli lite tystare och förslagen färre på vad man bör göra. När vi känner att det 

är svårt och när vi inte vet hur det ska gå, då är det viktigt att vi står kvar och delar gruppens 

känsla. Desto fler grupper vi haft, desto mer har vi erfarit att det är bra när vi ”känner 

hopplöshet”, vi är där vi ska vara och om vi inte ”är med dem i gropen” så kommer vi inte 

vidare.  

En annan teori som också är hjälpsam som förklaringsmodell är mentaliseringsteorin, 

(Rydén&Wallroth, 2008). När människor får hjälp att bli bekräftade kan det öka deras 

förmåga att ta in andra människors perspektiv på problemen. Speciellt viktigt verkar detta 

vara för skolpersonal som ofta har kämpat länge i det tysta utan att ha blivit lyssnade på. Ofta 

bär de på mycket stress och oro för situationer som barnet inte klarat av. För att de ska kunna 

se på dilemmat ur ett annat perspektiv behöver de bli lyssnade på utan lösningsförslag eller 

kritik. Ofta verkar man som behandlare inom socialtjänsten ”glömma” att även skolpersonal 

behöver bli lyssnade på. Föräldrar å andra sidan verkar tycka att det är viktigt att de får höra 

att skolpersonalen kan se deras barns positiva egenskaper. 
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Ur ett transaktionsanalytiskt perspektiv (Larsen 2003) kan man beskriva processen som att 

lärare/biträdande rektorer har velat ha en dialog tidigare men utifrån de olika maktrelationerna 

har det varit svårt. Föräldrarna, som själva en gång varit elever, har när de får höra hur 

skolpersonalen resonerar kanske snabbt accepterat lärarens förslag på åtgärder. Man kan 

beskriva det som att de kan bli ”som barn” som ska göra som ”föräldern” säger, men de har 

egentligen tyckt att problemet behöver lösas på ett annat sätt. Skolpersonalen berättar ofta för 

oss att de tycker att de haft en bra kontakt med föräldrarna men att ingen förändring sker eller 

att föräldrarna gör tvärtemot vad man har kommit överens om. Utifrån transaktionsanalys kan 

man tolka det som att korttidsbehandlingen blir en process där vi ”sitter” i mitten av 

gungbrädan och försöker hjälpa till med en dialog där allas röster är likvärdiga. Genom att 

föräldrar och skolpersonal lyssnar på varandra och blir bekräftade av oss behandlare och 

varandra så kan en vuxendialog komma till stånd där var och en är hemma i sitt eget hus och 

söker hitta det som de själva kan bidra med i att stödja en positiv förändring.  

Vilken nytta hade deltagarna av korttidsbehandlingen? 

De intervjuade föräldraparen och skolpersonalen uttrycker i intervjuerna att de har haft nytta 

av korttidsbehandlingen. Nyttan beskriver de på olika sätt men en gemensam erfarenhet är att 

man tycker att man kommit närmare varandra och att man utvecklat en ömsesidig förståelse 

för varandra. Att föräldrar och personal delar på bördan, att föräldrar och personal har 

gemensamma mål för barnen och att föräldrar och personal känner sig ”bekräftade” av 

behandlare”. 

Utmaningar och svårigheter  

Vi behandlare har upplevt modellen hjälpsam i att stödja vuxna att hitta en samverkan kring 

ett barn. Ett mål för oss har varit att barnet inte ska behöva sitta på två stolar eller komma i 

kläm, vilket kan ske i vårdnadstvister när de vuxna är oeniga om ”vems fel det är”. Men 

ibland kanske det är så att denna modell ”kan gömma” verkliga strukturella problem. Ibland 

begås det ”fel” hos en vårdnadshavare där barnet i första hand behöver skyddas från henne 

eller honom. Då kanske det är fel att prata om vad barnet behöver träna på och hur de vuxna 

kan hjälpa till. Om man ska använda korttidsbehandling behöver man vara medveten om att 
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risken finns att man individualiserar problem som kan ha påverkats av organisationsproblem 

på skolan eller en dysfunktionell familj.  

En synpunkt som en deltagargrupp hade var att man bör vara extra noggrann med 

förberedelserna innan mötet så att man inte tar in ärenden där ”mobbing” förekommer och 

påverkat barnets beteende i skolan. En annan synpunkt från deltagarna som resulterat i att vi 

ändrad vår metod är att vi inte rekommenderar barn att delta på det första korttidsmötet. 

Tidigare lät vi skolpersonal och föräldrar att göra en bedömning men utifrån att vi sett att 

svårigheterna till en början handlar om svårigheter mellan de vuxna är det inte etiskt 

försvarbart att barnen ska behöva delta.  

Ett metodologiskt dilemma är att studiens målgrupper och jag har träffats tidigare. En fråga 

man kan ställa sig är hur pass neutral insamlingen av data har varit? En fördel kan vara att 

uppsatsen är en del i vår metodutveckling och att återkopplingen till arbetet sker i 

växelverkan. Denna uppsats blir på så sätt ett levande dokument där brukarens erfarenheter 

tas till vara. Men givetvis finns det ett etiskt dilemma. Vågar den intervjuade skolpersonalen 

ge kritiska synpunkter då vi ska fortsätta att arbeta tillsammans? Föräldrar kan känna att de är 

i underläge gentemot skolpersonalen och jag har upplevt att de gärna vill lyfta fram känsliga 

frågor med någon utomstående. Relationen som jag tidigare haft med föräldrarna kan då bidra 

till att de vågar uttrycka sig mer fritt då de tidigare har erfarenhet av hur vi behandlare lyssnat 

på dem.  

Andra användningsområden 

Vi har prövat modellen på föräldrar som är separerade och är oeniga om vilken hjälp deras 

barn behöver. Att då använda modellen verkar fungera bra men troligtvis behövs det läggas 

till fler uppföljande möten. Ett annat område kan vara i personalgrupper där man är i konflikt 

och behöver få till en dialog. Denna pilotstudie visar att socialtjänsten med små medel kan 

verka för att barn som far illa i skolan får det bättre. För att denna modell ska spridas till fler 

kommuner skulle det vara intressant att studera korttidsbehandlingen vidare och jämföra den 

med ”treatment as usual”.  
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     Bilaga 1 

 

Manualen för korttidsbehandling  

Mobiliseringsfasen  

För att ge läsaren en bild av den arbetsmetod som utvärderas i denna studie kommer jag att 

beskriva metoden ingående. Till en början beskriver jag hur vi arbetar I mobiliseringsfasen 

som sker innan det första mötet ställs frågor till rektor eller biträdande rektor om vilka insatser 

eller åtgärdsprogram som erbjudits från skolan tidigare och vad de resulterat i. Om den 

berörda skolpersonalen i samråd med familjebehandlare anser att korttidsbehandling kan 

passa erbjuds föräldrarna detta. Ärenden där barnen har särskilda behov och där 

samarbetssvårigheter ej är framträdande hänvisas till den ”långa” behandlingen.  

Innan mötet ger den ansvariga behandlaren kort information till de berörda via telefon samt 

skickar ut ett brev med en inbjudan till korttidsbehandlingen. Som bilaga skickas ett 

frågeformulär där både föräldrar och skolpersonal får beskriva barnets styrkor samt vad de 

uppfattar som problematiskt. Föräldrarna får dessutom en blankett för att upphäva sekretessen 

på mötet. Vi är noga med att ta kontakt med båda föräldrarna om de är skilda/separerade. Det 

poängteras att det är viktigt att båda föräldrarna kan komma till mötet samt styvföräldrar eller 

andra viktiga personer för barnet såsom syskon mor- och farföräldrar. Se brev i bilaga 1. 

Tanken med detta förarbete är att familjen och skolpersonalen redan innan första mötet kan 

börja reflektera kring problemet och att förändringsprocessen kan komma igång. I 

undantagsfall kan vi vid behov träffa föräldrar innan korttidsbehandlingen. Det kan handla om 

att föräldrar på grund av språk eller andra omständigheter har svårt att förstå vilka vi är och 

syftet med att vi ska träffas på detta sätt. 

Organisering av korttidsbehandlingen 

De lokaler som används för korttidsbehandling är Socialförvaltningens möteslokal för 

gruppverksamhet. Lokalen ligger i en separat byggnad utanför kommunens socialtjänstkontor. 
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Rummen som används är dels ett stort rum med en whiteboardtavla och fåtöljer i en ring, dels 

två mindre rum i anslutning som är likvärdigt möblerade.  

Den familjebehandlare som haft kontakt med skola och familj (vi kallar den personen P1) är 

också den som är ansvarig för ärendet och som är mötesordförande under mötena. P2 är den 

behandlare som tar hand om familjen under mötet. P3 är den som tar hand om skolpersonalen. 

När vi påbörjade arbetet med korttidsbehandlingen under vårterminen 2010 använde vi 

ytterligare en behandlare, P4, som hjälpte P1 under mötet. P 4 hade också som uppgift att 

skriva protokoll. Utan P4 får P2 och P3 hjälpas åt med dessa uppgifter. Våra olika roller 

roterar så att alla i arbetsgruppen prövar att vara i de olika positionerna i olika ärenden.  

Det första mötet 

Det första mötet är tre timmar långt och familjebehandlare har förberett med en dagordning på 

whiteboardtavlan. Vid mötet deltar oftast två ellertre personer med olika funktioner från 

skolan såsom mentor, annan involverad lärare, kurator och biträdande rektor alternativt rektor. 

Oftast kommer båda föräldrarna och ibland styvföräldrar samt andra betydelsefulla vuxna. 

Barn har deltagit vid några tillfällen samt syskon.  

Mötet inleds med att samtliga deltagare sitter i en stor ring. P1 håller i presentationsrundan 

och vi går laget runt och berättar vilka vi är samt vilken roll vi har. Sedan fortsätter P1 med att 

berätta om målsättningen med mötet. Den är att vi vuxna (föräldrar, skolpersonal och 

familjebehandlare) tillsammans ska försöka hitta en lösning för barnet som av olika 

anledningar inte fungerar bra i skolan. P1söker också avdramatisera situationen genom att 

säga att det är vanligt att man skyller på varandra då saker går fel och att det i värsta fall kan 

leda till att barnet blir mer ensamt med sina bekymmer. P1 brukar också säga att det är vanligt 

att vuxna känner att de gjort fel när ett barn inte fungerar och att många föräldrar kan tro att 

de blivit kallade till ett sådant här möte, för att bli skuldbelagda. P1 brukar säga att vi i detta 

team inte är intresserade i att undersöka vems fel det är utan vi vill försöka hitta lösningar för 

barnet framåt. 
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Sedan leder P1 en ”uppvärmande övning” som vi 

kallar tårtan. P1 ritar upp en tårta på 

whiteboardtavlan som en stor ring med en liten 

tårtbit markerad med minusstreck. Övriga delar av 

tårtan markeras med plustecken. P1 berättar att tårtan 

ska symbolisera barnet som vi idag är här för att 

hjälpa. Alla bitar med plustecken, vilket är den 

största delen av tårtan, är styrkor som barnet har. 

Den lilla tårtbiten med minustecken är beteenden och 

svårigheter som barnet behöver träna på och sådant 

som de vuxna behöver stödja barnet i. Materialet är 

hämtat från boken Pedagogiska bilder av vår 

metodhandledare Karin Oldegård Ljunggen m.fl. 

(2008). 

För att hitta barnets styrkor använder vi kort som beskriver olika styrkor som en person kan 

ha, såsom kreativ, glad, hjälpsam m.fl. Korten kallas Sån är jag och är gjorda av Russel & 

Veeken. (1992).  

Korten läggs ut på golvet och alla ombeds ta två eller tre kort var som de tycker beskriver 

barnets styrkor och om barnet är med får de ta kort som de själva tycker beskriver den egna 

personen. P1 går sedan laget runt och samlar in allas positiva beskrivningar av barnet och 

skriver samtidigt in styrkorna i de plustecken som är ritade i tårtan. Den andra ”lilla tårtbiten” 

med minustecken ska vi prata om i smågrupper efter denna övning. 

Efter inledningen delar P1 upp oss i grupper. P2 stannar med familjen och intervjuar dem om 

svårigheterna som de uppfattar dem. P3 går till ett annat rum med skolpersonalen och pratar 

om hur de uppfattar bekymren. Sedan samlas vi alla i cirka en kvart i det stora rummet. P1 

intervjuar då P2 och P3 om hur de uppfattar familjens och skolans bild av bekymren. Familj 

och skola lyssnar då på familjebehandlarnas reflektioner av dilemmat. Innan pausen frågar P1 
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föräldrar och skolpersonal om P2 och P3 uppfattat dem rätt? Eller om det är något som de 

missuppfattat? Föräldrar och skolpersonal ges då tid att korrigera behandlares uppfattning. 

Sedan är det en kort fikapaus på cirka 10-15 minuter. Vi behandlare har då en stund att själva 

reflektera över hur vi ska fortsätta vårt jobb. Det viktiga är att P1 kan känna stöd från de andra 

behandlarna samt få feedback på de idéer framåt som han/hon har för det fortsatta arbetet.  

Hälften av tiden har nu gått och vi träffas igen i storgrupp. Stolarna är nu placerade i två 

ringar där familj och skola placeras i ”sina bikupor” med sina intervjuare. P1 intervjuar först 

familjegruppen och sedan skolgruppen och syftet med detta uttalas. Båda parter ska få 

chansen att ”bara lyssna” utan att behöva tänka på repliker. Efter varje intervju låter P1 den 

grupp som lyssnat reflektera på det som de hört. Sedan gör P1 en kort intervju med P2 och P3 

och/eller en sammanfattning av de teman som tagits upp. Alternativet är att P1 sammanfattar 

eller tar hjälp av P4. Ofta kan då en pedagogisk bild ritas upp på tavlan som åskådliggör en 

metafor eller ett dilemma som kan ge en rikare/ny berättelse av dilemmat. 

I slutet av mötet sitter vi i storgrupp och pratar om både hinder och lösningar som finns för att 

komma till rätta med svårigheterna. Avslutningsvis går vi laget runt och deltagarna ombeds 

att berätta om vad de själva vill bidra med till nästa gång vi ses. Detta skrivs ner och protokoll 

e-postas sedan ut till deltagarna. Protokollet blir också en påminnelse inför 

uppföljningsträffen som bokas in i slutet av mötet.  

Andra mötet 

Uppföljningsmötet sker i samma lokal efter cirka en månad med de deltagare som var med vid 

första mötet. P1 frågar då deltagarna hur det kändes att gå från förra mötet. P1 använder sig av 

Björnkort, Russel D, Veeken J. (1997). Vi sitter i en stor rund ring och ”Björnkorten” läggs ut 

på golvet. Korten föreställer olika björnar med olika känslor. Alla ombeds ta några 

känslokort. Skolsamverkans familjebehandlare tror att det är viktigt att försöka fånga det som 

är mest angeläget i processen och behandlarna frågar därför efter de känslor som uppkom i 

samband med avslutningen av förra mötet. Utifrån deltagarnas känsla försöker P1 fortsätta 

arbetet så att svåra känslor som hopplöshet och uppgivenhet blir delade i gruppen. 
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Sedan pratar vi i storgrupp om de uppgifter som deltagarna ansvarat för sen sist. P1 intervjuar 

och får hjälp av de andra behandlarna i att se ” små skillnader ” i barnets skolsituation och 

lyfta fram dessa. P1 försöker hjälpa gruppen att stanna upp och reflektera kring vad som kan 

ha bidragit till förändringarna. Om förändringar uteblivit försöker behandlarna hjälpas åt att 

prata om vad som kan ha hänt och hur man kan komma vidare. Sedan pratar vi ofta om 

lösningsförslag framåt och hur skola och familj själva kan fortsätta att arbeta mot de mål de 

satt upp. Vi avslutar med att gå laget runt och frågar deltagarna hur de tycker det varit att delta 

på dessa möten. Protokoll e-postas sedan ut med de åtaganden och mål som föräldrar och 

skola bestämt. 
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      Bilaga 2 

Välkomstbrev till föräldrar och skola 

Välkommen till första mötet hos Korttidsteamet inom 
skolsamverkan! 

 

 

Tid:  

Plats:  

Ni har tackat ja till en insats inom Korttidsteamet. Detta är en modell med  två möten där familj och 

skola möts tillsammans med ett behandlingsteam från Skolsamverkan. Syftet med insatsen är att 

tillsammans lyfta fram de steg mot förändring som behöver tas för att förbättra barnets situation. För 

att kunna genomföra insatsen på ett bra sätt behöver ni föräldrar släppa på sekretessen så att deltagarna 

på mötena kan prata fritt. Som en förberedelse för våra samtal får ni några frågor som vi skulle vilja att 

ni funderar över tillsammans. Av erfarenhet vet vi att detta är ett bra sätt, för att ni skall få största 

möjliga utbyte av de två samtal ni har erbjudits hos oss. Vår förhoppning är att vi tillsammans med er 

skall kunna utgå från dessa diskussioner i våra samtal. 

Bifogat får ni ett papper med några frågor som vi vill att ni ska reflektera kring och diskutera 

tillsammans. Returnera detta papper ifyllt tillsammans med den underskrivna sekretessblanketten 

(gäller vårdnadshavarna) i bifogat svarskuvert. Vi behöver svaret senast ………….. 2010. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Kvamme 

Korttidsteamet inom Skolsamverkan 

Tel. xxxxx 

E-post: xxxx 
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Detta är vad vi vill att ni reflekterar kring och diskuterar tillsammans innan vi möts: 

 

 Vad är viktigast att komma till rätta med? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Hur skattar ni (var och en i familjen eller skolan) svårigheten på en skala där allt fungerar vid 0 och är 

mycket svårt vid 10 ? 

 

Namn: 

 

……………………………..: 0--------------------------------------------------------------10 

  

……………………………...:0--------------------------------------------------------------10  

 

…………………………….. :0--------------------------------------------------------------10 

 

………………………………:0--------------------------------------------------------------10 

 

………………………………:0--------------------------------------------------------------10 

  Allt fungerar   Mycket svårt 
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 Vad har ni redan gjort som varit hjälpsamt? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vad skulle ni vilja få ut av samtalet? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vilka styrkor har barnet? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 I vilka situationer fungerar barnet/eleven bra? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka in blanketten i bifogade svarskuvert. Tack! 
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      Bilaga 3 

 

Förfrågan om medverkan i studien 

 

Utvärdering av korttidsbehandling 

Hej 
 
Vi träffade er tillsammans med en familj i (datum) då ni deltog i korttidsbehandling. Nu gör 
vi en undersökning av hur det gått för dem som deltagit och undrar om ni kan hjälpa oss 
med synpunkter. Undersökningen genomförs i samarbete med FoU - Södertörn. 
Anledningen till intervjun är att vi vill utvärdera vårt arbete.  
Intervjun är en öppen intervju med några frågor som tar en timma. Om ni har möjlighet att 
delta kommer jag till er på ….skolan. 
 
Förslag på tid är …………..Jag ringer er och hör av mig till er i nästa vecka. 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  

Maria Kvamme 
Familjebehandlare 
Socialförvaltningen 

Tel xxxxxxx 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 

Hur kom det sig att ni sökte korttidssbehandling? 
 
Kommer du ihåg hur det gick till? 
 
Vad tyckte du om det? 
 
Minns du första telefonkontakten med behandlare? 
 
Vad tänkte du då? 
 
Hur var det att fylla i frågeformuläret innan mötet? 
 
Vad minns du av första mötet? 
 
Hur var det att komma till barnrättscentrum? 
 
Andra mötet? 
 
 
 
 
Var det något som du lärde dig? Och i så fall vad? 
 
Vad tycker du att terapeuter ska tänka på när de arbetar med familj och skola 
 
Var det något i metoden som du gillar/ogillar? 
 
Sammanfattning: 
 
Vad är det som intervjupersonerna uttalar sig om? 
 
Vad tyckte dem om korttids? 
 
Hur var modellen utifrån skol/familjens synvinkel 
 
 
 


