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Vad ska vi prata om

• Samarbetssamtalsmodellen i Motala
• Syftet med barnsamtal
• Barnsamtal - hur gör vi
• Vad tycker barn och föräldrar
• Vad tycker vi



Föräldrars separation - barns mående
• En ”vanlig” separation är smärtsam för barn men tillhör de livets 

kriser som barn normalt är rustade att klara av. De flesta barn 
återhämtar sig ganska snabbt, förutsatt att separationen inte följs 
av fortsatta föräldrakonflikter och ett bristfälligt umgänge med den 
ena föräldern.

• En forskningsgenomgång visar att det inte är separationen i sig som 
är ogynnsam för barn, utan svåra konflikter mellan föräldrar i 
samband med denna. 

• Kunskap visar att osämja, konflikter och dålig kommunikation 
mellan föräldrarna är en stark riskfaktor för en ogynnsam social och 
känslomässig utveckling hos barn. 

(Vårdnad, boende och umgänge, Socialstyrelsen 2012)



Konventionen om barns rättigheter



Barnkonventionen 
- Uppfyller vi den?



Vår modell
 Gemensamma samtal 

 behöver 

Fortsatta enskilda 
samtal 

Enskilda samtal 

Gemensamma 
samtal 

 

Avslut 

Samtal 1 Info, 
fyrfältsbild & tema 

Barnsamtal 1 – 
barnets vardag och 

familj  

Barnsamtal 2 – 
barnets upplevelser 

och känslor 

Barnsamtal 3 – 
framtid och 
önskebild 

Ej Barnsamtal 

Återkoppling av 
barnsamtalen 

Samtal 2 Vad 
behöver 

lösas/förändras?  

Samtalsserien 
avlutas med avtal/ 
överenskommelse 

Uppföljning med 
föräldrar och barn 
erbjuds efter 2-3 

månader  



Sara
Adam

Enskilt samtal
med förälder

2012

Ida 5 Kalle 10

Ekonomi

Anna

Lisa 

2

?

Pelle 12

Fakta

Gemensam vårdnad

Boende växelvis

Umgänge storhelger otydligt

Mamma barnbidrag

Underhåll - inget

Tillit

0                                                  10

Teman

Umgänge

Semester

Ekonomi

Livslinje
1999

Träffades via kompisar

Söt trevlig rolig

2004

Kalle föds,

bra graviditet
Här ställs frågor om hantering av konflikter, 

delaktighet i stora och små beslut, föräldraförmåga, våld, droger

Vad blev positivt/negativt 

med era barns ögon?

+ slipper bråk och tjafs

- får inte träffa mamma & pappa varje dag 

Mormor & 

Morfar

Farmor & Farfar

Farbror & kusiner



Fyrfältsbild

Bild på 
Kalle

Vem är Kalle?
Snäll
Omtänksam
Envis
Etc.

Vad behöver Kalle för att må bra?
Kärlek
Trygghet
Ha koll på vad som händer
Påminnas om läxor
Få vara med kompisar

Fritid/Nätverk/
Prof.kontakter
Innebandy
Kompisarna Ivar 
och Johan
Farmor, Farfar
Mormor

Nuvarande situation
Gemensam vårdnad
Boende hos mamma
Umgänge varannan helg
Delat barnbidrag



Vad gör vi?



Fika

Bild



Sammanhangsmarkering

• Vilka är vi

• Vad har vi här att göra

• Hur länge håller vi på idag (ca:30-45 min)

• Hur många gånger träffas vi (3 ggr inom ca 1v)

• Bestämma om barnet ska vara med på 
återkopplande samtal med föräldrarna

• Vad händer sedan; mammor och pappor har 
ansvar för att göra det bra för sina barn, de 
bestämmer men behöver lyssna på barnen



Barnsamtalen

• Vi börjar och avslutar alla samtal med att ta känslokort.
• Vi inleder samtalet med att berätta vad vi ska göra idag och 

repeterar vad vi gjorde förra gången.
• Vi använder ofta whiteboard-tavlan som verktyg i samtalen 

för att illustrera det vi pratar om genom att skriva och rita. Låt 
gärna barnet få vara aktiv vid tavlan. 

• Vi ställer öppna frågor kring olika teman, men försöker följa 
barnet i dess berättelse (Overeide). 

• Om barnet har svårt att berätta läser vi ur  boken Skilda vägar 
eller använder andra olika hjälpmedel, se vidare PP-bilder.
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Teman för första barnsamtalet
• Barnet får börja att beskriva sin familj och sina hem hos 

mamma/pappa, övriga familjemedlemmar, andra viktiga personer i 
nätverket (hur fungerar det och hur uppfattar barnet sin tillvaro 
där). 

• Därefter frågar vi kring förskola/skola och fritids (hur fungerar det 
och hur uppfattar barnet sin tillvaro där).

• Vi frågar kring fritiden och vad barnet tycker om att göra (ser det 
lika eller olika ut beroende på vart barnet bor).

• Barnet får beskriva vem mamma respektive pappa är, vad de är bra 
på och mindre bra/dåliga på.

• Kommer barnet ihåg hur det var när föräldrarna separerade/skilde 
sig, vem berättade och vad fick barnet veta.

• Vill barnet berätta något mer om de olika teman som vi pratat om 
idag?

• Vad ska barnet göra efter samtalet?



Teman för andra barnsamtalet

• Här utforskar vi barnets upplevelser genom olika 
känsloord och begrepp: 
glad, ledsen, arg, trygg, bråk, rättvisa, lojalitet 

• Barnet får gärna fylla på med egna känsloord

• Barnet får associera till begreppen och vi får 
beskrivningar från barnets vardag

• Vem vet om? Vem kan barnet prata med?



Temat för tredje barnsamtalet
• Syftet med samtalet är att ta reda på om barnet önskar ändra på 

något kring boende, umgänge, överlämningar etc.:
- Hur skulle du önska att det var?

• Utforska om det finns saker som barnet tycker att föräldrarna 
behöver få veta för att det ska fungera ännu bättre i barnets vardag:

- Vad är viktigt för dig?

• Vill barnet vara med på det återkopplande samtalet med 
föräldrarna? Om ja, förbered var föräldrarna ska sitta, vem som ska 
visa och berätta vad vi pratat om, finns det något som blir svårt att 
ta upp?



Önskebild 





Hjälpmedel

Stone´s have feelings too: 

Stenkort som visar olika känslouttryck. 

Användbart för att beskriva känslor. 

Används ofta i början och slutet på 

samtalen samt vid återberättandet till 

föräldrarna. 

Skilda vägar:

En bok om hur det är för Sally 5 år och 

Jonas 7 år då deras föräldrar 

separerar. Boken beskriver olika 

situationer, barnens tankar och känslor. 

Varje kapitel avslutas med frågor.



Ryska dockor:

Dockor som bland annat använts 

till att beskriva 

familjekonstellationen och andra 

sammanhang som barnet vill visa 

eller berätta om.

Leksaksfigurer:
Figurer som bland annat använts 

för att beskriva 

familjekonstellationen och andra 

sammanhang som barnet vill visa 

eller berätta om.



Whiteboard:

Används att rita och skriva på för 

att visa och dokumentera vad som 

sägs i rummet tillsammans med 

barnet.

Bilkort:
Andvändbart för att visa olika 

känslouttryck. Används ofta i början 

och slutet på samtalen samt vid 

återberättandet till föräldrarna. 



Känslostenar:

Används för att beskriva 

och uttrycka olika känslor i 

barnets berättande.

Nalle:

Kan användas för att prata 

igenom Nallen då barnet 

kan få svårt att formulera 

utifrån sig själv, t ex: 

Om Nallen skulle vara 

hemma hos dig på 

morgonen, vad skulle den 

se då?



Återberättande samtal
• Vi hämtar in barnen först
• Vi dukar fram
• Vi hämtar föräldrarna tillsammans
• Alla får ta kort
• Vi återberättar och visar bilder och 

föräldrarnas uppgift är att lyssna
• Avslutar föräldrarna får en ny tid
• Kan vi erbjuda uppföljning till barnet?



Samtal för Överenskommelse
• Repetera vilka teman respektive förälder vill ta upp
• Vad har föräldrarna tänkt kring det barnen har 

berättat eller tagit upp
• Om oro finns, hantera detta innan överenskommelse 

ska göras
• Vad uppfattar föräldrarna mest angeläget att börja 

med (ofta kommer akuta frågeställningar upp. Om 
inte kan samtalsledarna föreslå ”det enklaste” för att 
få igång en positiv spiral av föräldrasamarbete).

• Våga pröva? Ta ett steg i taget. Komma tillbaka och 
berätta hur det fungerat. Ny överenskommelse?



Fortsättning Överenskommelse



Vad har barnen sagt om barnsamtal?
”Ja det var jobbigt första gången men sen när man väl lärt 
känna dom, då började man trivas här och då var det 
lättare.”

”Jag skulle säja till andra att gå hit för dom hjälper ju barnen 
att prata ut hur man känner och tycker. Det är ganska svårt 
att säga till sina föräldrar vad man känner och tycker och det 
får man ju hjälp med här.” 

”Jag är jättenöjd över att få komma hit och prata. Ni är 
bäst!”



Vad har föräldrar sagt om 
barnsamtal?

”Det kändes som en stor grej först att låta barnet vara 
med, men samtalsledaren berättade hur det skulle gå till 
och då kändes det mer avslappnat.” 

”Ja jag skulle säga åt bekanta att ta kontakt om inte för de 
vuxnas skull, så i alla fall för ungarnas skull.”



Vad tycker vi
Erfarenheter som vi gjort är:
• Vi får information om barnen från föräldrarna som ger 

förförståelse
• Vi känner oss stärkta av att ha lyssnat på barnen och uppfattar 

att även föräldrarna gör det
• Viktigt att barnen får delta och vara aktörer i sitt liv, det ger 

ringar på vattnet
• Barns bilder/berättelser bidrar till att föräldrar kan känna tillit, 

minskad oro och gör föräldrar mer kompetenta inför varandra 
• Föräldrarna skiftar fokus från vuxenkonflikt till sina barn
• Barn får information som kan bidra till att de blir avlastade 

ansvar på olika sätt



Stöd i forskning
Lagar, riktlinjer och intentioner
• Barn har rätt att komma till tals och få information
• Metodutveckling med fokus på barn

Samtala med barn – BRIS, Iwarsson och Overeide
• Förebyggande för barns hälsa och utveckling
• Barn ska vara delaktiga men inte ta ansvar

Studie barnsamtal vid samarbetssamtal – McIntosh och 
Long 
• Barnen mår bättre
• Barnen upplever färre konflikter



Forskning och Utveckling
Fou centrum för vård, omsorg och socialt arbete 
Linköpings kommun 
http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-
stod-och-omsorg/forskning-och-
utveckling/rapporter/

Barns rätt att komma till tals i samarbetssamtal

Ammi Albinsson och Karolina Markström

http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/forskning-och-utveckling/rapporter/


Tack för att ni har lyssnat på oss!


