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Inte bara inspirerande kunskap!

Foto: Albin Bogren

Redan på kvällen den 15 maj erbjöds ditresta
konferensdeltagare mingel i Konserthuset
Gävle, en vackert beläget vid Gavleåns forsar.
Kören Concentus bjöd på vacker stämsång.
Bra start på två spännande dagar. Efter den
första konferensdagen hölls stor fest och
underhållning i Gavlerinkens Arena. Nere på
rinken där Brynäs Hockey normalt står för
underhållningen, fanns denna dag sittande
bord för 1200 gäster. Mitt på golvet fanns en
centralt placerad rund scen där unga tjejer i
Uddans Dansteams jazzgrupp inledde kvällen
genom att dansa andan ur publiken. I slutet av
middagen bjöds en fullspäckad heltimmesshow
med de fantastiska sångerskorna i Helges
Allstar under ledning av Johan Jämtberg.
Kvällen avslutades med att alla runt scenen
sjöng med i Thank you for the music (Abba).
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En värld i förändring
Om integration, relationer och bemötande

Familjecentralen har en unik möjlighet att möta och se alla – barn och vuxna – utifrån deras olika förutsättningar och att fånga deras behov av olika slag. Samtidigt lever vi i en värld i förändring. Det påverkar
familjecentralernas arbete i vardagen. En sådan förändring är att vi i ökad utsträckning möter människor
med värderingar, religioner och erfarenheter som skiljer sig från våra.
Grunden för ett bra möte är att kunna sätta sig in i den andra personens situation. Ju bättre man blir
på att göra det, desto bättre blir mötet. Våra värderingar och fördomar återspeglas i vårt sätt att förhålla
oss till varandra. Vi behöver bli medvetna om vilken verklighetsuppfattning vi själva har och hur den
påverkar synen på den person vi möter. Alla människor har, som en föreläsare uttryckte det, ett personligt ansvar för integration och segregation i vårt dagliga sätt att bemöta människor. Så fort jag möter en
människa har jag ett ansvar. Det är en del av att vara människa.
Om detta och om andra förändringar vi möts av samt hur vi som arbetar på familjecentral ser på oss som
integrationsaktörer, handlade den nationella familjecentralskonferensen 2017 om. Konferensen arrangerades av Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) tillsammans med Region Gävleborg och
Gävle kommun. Den hölls på Gavlerinken Arena i Gävle och hade i år möjlighet att ta emot alla som
var intresserade av att komma. Det innebar att arenan fylldes av 1200 engagerade konferensdeltagare!
Den här dokumentationen är ett sammandrag av två dagars intensiva, tänkvärda och lärorika föreläsningar. Vi hoppas den ska komma till användning som underlag i det fortsatta arbetet ute på familjecentralerna.
Nästa års nationella familjecentralskonferens kommer att hållas i Linköping den 16 - 17 maj 2018.
Håll utkik efter mer information därifrån. Väl mött.
Trevlig läsning!
Åsa Pettersson
Ordförande
Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF
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Inledning
Välkomna till en spännande och viktig konferens!
Inger Källgren Sawela, kommunalråd för Gävle kommun och Hannah-Karin Linck, regionråd för Region
Gävleborg samt ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden hälsade alla 1200 deltagare välkomna till
en spännande och viktig konferens.
Båda betonade vikten av att kunna samarbeta kommuner och region emellan men också med privata
aktörer och civilsamhället. Förhållningssättet har varit framgångsrikt. Gävle växer och har nyligen blivit
fler än 100 000 invånare. Gävle har blivit en liten storstad istället för en stor småstad. Den tillväxten ger
positiva spiraleffekter.
Regionen ska vara ett bra att växa upp i. ”Barn är både vår framtid och vår nutid. De finns här och nu.”
I Region Gävleborg finns en tro på breda politiska lösningar för att skapa goda förutsättningar för barn
och unga. Det görs bäst genom samverkan. I länet finns en överenskommelse mellan de tio kommunerna
och regionen som är tagen i alla fullmäktigeförsamlingar att man ska arbeta tillsammans
när det gäller barn och unga. Bland annat genom föräldrastöd och tidiga insatser.
Fundamentet för detta arbete finns, menade de båda, i regionens familjecentraler.
Idag finns det 11 familjecentraler men ambitionen är att få fler på plats.
Familjecentraler spelar en stor roll i dagens samhälle, men kommer att
spela en ännu större roll i framtiden. Samhället förändras; livspusslet för
småbarnsföräldrarna blir svårare och svårare att få ihop, den psykiska ohälsan
ökar, en förändrad mångkulturell samhällsstruktur ställer nya krav. Konferensen
lyfter just denna värld i förändring.

”I Region Gävleborg finns en tro på breda politiska lösningar
för att skapa goda förutsättningar för barn och unga.”

För första gången på länge har
alla kunnat erbjudas plats
Även Åsa Pettersson, Föreningen för familjecentralers främjandes ordförande
hälsade alla välkomna. Hon var särskilt glad över att denna gång, här i
Gavlerinken Arena, normalt hemvist för Brynäs hockey, kunnat erbjuda alla
som velat komma en plats. Föreningens nationella konferenser har glädjande
nog stadigt lockat fler och fler deltagare men det har fått till följd att man de
senaste åren varit tvungen att neka en del medlemmar plats som velat komma. Här
i Gävle har man tänkt stort.
Konferensen En värld i förändring innehåller en tidigare oprövad del i form av ett dialogcafé. Åsa såg
mycket fram emot att få ta del av allas klokskap från dessa diskussioner. Hon avslutade med att hälsa alla
välkomna till föreningens årsmöte. ”En möjlighet för er medlemmar att påverka föreningens aktiviteter
och verksamhet”.

Konferensens moderator
Monica Blomberg, till vardags samordnare i
neuropsykiatri Gästrikland, modererade konferensen
med en mycket uppskattad humor och närvaro.
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Kulturmöten

Att förstå andras verkligheter –
grunden för bemötande och empati
Gillis Herlitz, fil dr etnolog och antropolog. Mångårig utlandserfarenhet med arbete för bl a SIDA, UD och FN. Författare samt
handledare och föreläsare.
Bemötande och möten mellan människor kan innebära att
olika världar möts. Ibland med ett berikande resultat men
inte sällan uppstår problem i förståelse och tolkning.
Gillis Herlitz föreläsning handlade om hur man kan agera
och tänka för att skapa utveckling istället för konflikt.

Kulturmöten associerar till möten mellan människor som
inte delar ”min” världsbild. Gillis förklarade att den upplevda kulturskillnaden för en ung nyutexaminerad kvinnlig
läkare från Stockholm kan vara minst lika stor i mötet med
en 75-årig skogsarbetare från Norrlands inland som med
en banktjänsteman från Kabul med flyktingstatus. Han påpekade också att kulturmöten även finns på arbetsplatser,
inte minst mellan generationer. Generationen född 1986
eller senare, den så kallade postmoderna generationen,
drivs generellt av lust, medan tidigare generation, den
moderna generationen, drivs av plikt. Det är viktigt att
känna till de generella skillnaderna men ändå viktigare
att visa ömsesidig respekt.

Gillis berättade om en läkare, en onkolog vid Norrlands
universitetssjukhus, som hade denna goda förmåga i mötet
med en patient. Hon hade ett möte framför sig med en
patient där hon behövde berätta att den botande behandlingen inte längre hade någon verkan. Patienten var en äldre
man som bodde tillsammans med sin lite skröpliga fru på
landet. Nu var han på väg hem från sjukhuset. Läkaren förberedde sig på alla tänkbara sätt inför mötet och väntade
sig frågan om hur lång tid patienten hade kvar att leva.
Men mannen frågade istället hur länge doktorn trodde att
han kunde behålla sin ko. Denna läkare insåg att detta var
mannens sätt att fråga hur lång tid han hade kvar att leva
och hon klarade också att anpassa sitt svar så att hon satte
sig in i mannens situation. Hon svarade att hon trodde att
han nog kunde behålla kon över sommaren men att det
sedan när det började bli kallt kanske var bäst att kalla dit
veterinären.

Grunden för ett bra möte
Grunden för ett bra möte är alltid att kunna sätta sig in i
den andra personens situation. Ju bättre man blir på att
göra det, desto bättre blir mötet. Till att börja med behöver
man bli medveten om vilken verklighetsuppfattning man
själv har och hur den påverkar synen på den andra människan.

Kulturella gränser
Kulturella gränser dras ofta vid nationella gränser. Det blir
ofta fel, påpekade Gillas. Många nationers gränser är artificiellt uppdragna och speglar inte de kulturella gränserna.
Det gäller till exempel för länderna på Balkan, för Syrien
och andra länder i Mellanöstern samt i Afrika. Gränsdragningarna där är fortfarande orsak till konflikter.

”När man talar om kulturer talar man
aldrig om en individuell person. I mötet
är det dock alltid individen man möter.”
Det kan vara komplext. Hjärnan arbetar på många sätt
för att vi ska kunna hantera all information vi utsätts för.
En sådan mekanism är de så kallade automatiserade överenskommelser som hjärnan gör. Hjärnan klumpar ihop
inlärda kopplingsvägar och beteenden och automatiserar för att i slutändan använda så lite energi som möjligt.
Det bidrar till att vi tänker i invanda mönster och det måste
vi kunna bryta ibland.

Ofta kan det istället vara större kulturella skillnader mellan
olika subgrupper inom en region. Den kulturella skillnaden
mellan personer från landsbygden respektive från tätorten
är en sådan. Utbildningsnivå är en annan, socialgrupp en
tredje, osv. Skillnaderna finns i högutvecklade samhällen
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som Sverige men är större i mindre utvecklade samhällen med en stor andel analfabetism. En högutbildad person från miljonstaden Teheran kan vara mer lik en svensk
boende i Stockholm än vad den är sin landsman från Irans
landsbygd. Internet gör generellt att skillnaderna mellan
olika subgrupper minskar.

För en individ som tillhör prestationskulturen uppfattas
ofta svaren från personer inom relationskulturen som
invecklade och långrandiga. För att bygga upp en förtroendefull relation med en förälder inom relationskulturen är
det viktigt att ändå förhålla sig respektfull till detta.
Tänk på skillnader i ords betydelse

Det är viktigt att tänka på att när man talar om kulturer talar
man aldrig om en individuell person. I mötet är det dock
alltid individen man möter.

Vanlig är ett bättre ord än normal
Ovanlig är ett bättre ord än onormal
Utvecklande är ett bättre ord än korrigerande
Invandrarrikt är ett bättre ord än invandrartätt

”Använd alltid auktoriserad tolk,
undvik släktingar och annan personal
om inte informationen är allmän och
använd aldrig barnen.”

Gillis Herlitz betonade att vi alla har ett personligt ansvar
för integration och segregation i vårt dagliga sätt att bemöta
människor. Så fort jag möter en människa har jag ett ansvar.
Det är en del att vara människa. Det är ett absolut ansvar.

Kommunikationsproblem
Gillis Herlitz pekade ut några orsaker till att kommunikationsproblem uppstår.

Individens skyddssystem
I Sverige har den skattefinansierade staten, ”den goda staten”,
ansvar för sjuka och gamla. Det är självklart för svenskar att
staten är god och det är viktigt att göra rätt för sig. Om individen överträder reglerna straffas den av staten. I andra delar
av världen finns tryggheten i familjen, den stora släkten.
Släkten möter behoven och det är viktigt att individen gör
rätt för sig gentemot släkten. Överträdelser straffas av släkten, i dess allvarligaste form innebär det uteslutning.

Förväntningar – På samma sätt som grunden för ett bra
möte är att vara medveten om ens egna förutfattade meningar och hur man förhåller sig till dem, orsakar det problem i kommunikationen när man inte är det. När det
gäller främlingsfientlighet påpekade han att den finns över
hela världen och självfallet även är riktat mot svenskar.
Det gäller att försöka se förbi detta och möta individen.
Att se människan.

Båda systemen innebär stora vinster för individen men
också kostnader. Det svenska systemet kan innebära icke
önskad ensamhet. I det släktbaserade systemet är kostnaden
osjälvständighet, inte minst för kvinnorna.

Språket – Det sägs att det talade språket bara utgör 8-10 procent av den mänskliga kommunikationen. Det ansåg Gillis
inte alls stämmer. Har jag inte språket, sa han, så betyder
det så oändligt mycket mer. Språket hänger ihop med självkänslan. Språk är makt! Att inte kunna göra sig förstådd
eller kunna förstå innebär maktlöshet. Använd alltid auktoriserad tolk, undvik släktingar och annan personal om
inte informationen är allmän och använd aldrig barnen.
Använd gärna telefontolk, det är anonymt och därmed optimalt. Familj och barn är en privat angelägenhet i alla samhällen. I vissa ännu mer än i andra. Gillis påpekade också
att professionen i lika hög grad som föräldern/patienten/
klienten behöver tolk. Som professionella har vi ju en skyldighet att förmedla information.

Avslutning
Det viktigaste redskapet att bära med sig i mötet med
människor är inte en detaljerad kunskap om olika kulturer,
summerade Gillis Herlitz avslutningsvis. Det är istället att
ha en anständig människosyn och en äkta god vilja, det
vill säga att i djupet av sitt hjärta tycka att alla människor
har lika värde. Har man det är kunskap om olika kulturer
ovärderligt.
Detta betyder inte, betonade han, att man måste tycka likadant. Som svar på en publikfråga påpekade han också att
man måste vara tydlig med vilka krav man har och visa att
det får konsekvenser om de inte följs. Det är alltid respektlöst och känslolöst att inte ställa krav.

Tid – Brist på tid vid ett samtal, ett möte, är lika allvarligt
som brist på respekt. En källa till kommunikationsproblem
är brist på medvetande om de två rådande systemen för vad
som definierar en individ; prestationskultur eller relationskultur. I Sverige, men också i många andra kulturer, är det
prestationer som berättar vem jag är. I många andra kulturer
är det relationer, familjen, klanen som definierar vem jag är.
De skilda systemen påverkar också hur individer tar emot
och ger information.

”Det viktigaste redskapet att bära med
sig i mötet med människor är inte en
detaljerad kunskap om olika kulturer.
Det är istället att ha en anständig människosyn.”
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Barnkonventionen – en folkrättslig
lag och snart svensk lag.
Hur kan vi följa den i praktiken?
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Lisa påminde om
de fyra huvudprinciperna som är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2 (barns lika värde och rättigheter),
3 (barnets bästa i främsta rummet), 6 (rätt till liv, överlevnad och utveckling) samt 12 (rätten att uttrycka åsikter och
få dem beaktade). När man läser alla övriga artiklar ska man
läsa dem med huvudprinciperna som ”glasögon”.
Utredarnas uppdrag och förslag

Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, är konventionen juridiskt bindande, betonade Lisa, Den är en så
kallad folkrättslig lag och är därmed likställd svensk lag så
länge de båda inte krockar. Då är det svensk lag som gäller.
Lisa Skiöld, verksamhetschef Barnombudet i Uppsala län (BOiU)
vilket tidigare kallades Barnombudsmannen i Uppsala.

Barnrättsutredningens uppdrag var att granska och lämna
förslag på en lag om inkorporering av barnkonventionen i
svensk lagstiftning samt peka ut för- och nackdelar med en
sådan inkorporering. Uppdraget var begränsat till att gälla;
barn i migrationsprocess, stöd och service vid funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld samt barn som utsatts
för våld.

FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att
behandlas med respekt och att få komma till tals, håller
på att bli svensk lag. Förutsättningar och konsekvenser
har utretts och förslaget har varit ute på remiss. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala
län, berättade om hur det ser ut just nu samt gav tips på
hur den kan följas i praktiken.

Utredarnas förslag, som lades fram till regeringen i februari
2016, ser i korthet ut enligt följande:
• Förslag till lag om inkorporering, det vill säga ska gälla
som originaltext, av barnkonventionens artiklar 1-43:1,
samt 44:6. Förutom inkorporering, föreslås fortsatt
transformering av barnkonventionen till svensk lagstiftning, det vill säga att de nationella lagarna när så behövs,
ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

Inledningsvis påminde hon om det för barnkonventionen
centrala begreppet barnrättspespektiv och de båda perspektiv begreppet utgörs av, barnperspektiv respektive barnets
perspektiv. När man talar om barnrättsperspektiv är det alltså
båda dessa perspektiv som ska tas hänsyn till.
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• Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om
barnkonventionen.

• Mer utbildning inom rättssystemet kommer att behövas
-– tolkningar blir viktiga.

• Att myndigheter som är centrala för att säkerställa
barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.

• Barnkonventionen som svensk lag kommer att ha en
signaleffekt – barns rättigheter lyfts upp!

• En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
Det tidigare kravet på att barnet ska ha upplevt smärta
för att det ska kunna kallas misshandel tas bort.

Barnets rättigheter i praktiken
Oavsett vad som händer med lagförslaget så gäller som
sagt barnkonventioner redan som folkrättslig lag, betonade
Lisa. Hur fungerar det idag i era verksamheter, frågade hon?
Vem säkerställer att barnets rättigheter följs i praktiken?
Det vill säga ser till att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barns och ungas röster hörs och påverkar, att
de beslut som tas är grundade i barnrätt samt att skydd och
stöd kring barn fungerar.

• Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets
bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål
som rör barn, samt att barn ska få relevant information
och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
• Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets
bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter samt
ändringar vid LVU-utredningar, där det bland annat ska
vara möjligt för socialnämnd att besluta även om öppna
insatser vid LVU-utredning.

Kunskap om barns rättigheter behövs, både internt hos personal och externt för att kunna ge information om barnets
rätt till barn och vuxna i verksamheten. Det är fortfarande
ganska låg kunskap om barnkonventionen generellt ute i
samhället. Lisa visade en film som BOiU gjort där man
frågat folk i Uppsala om vad de vet om innehållet i konventionen. Filmen, liksom annat material, finns på BOiUs
hemsida: www.boiu.se/informationssidor/material-ombarnets-rattigheter/

Synpunkter/remissvar
Några instanser har varit kritiska till att inkorporera barnkonventionen i svensk lag: Bland annat JO, Kammarrätten
Stockholm och Linköpings universitet. Andra har tyckt att
det är en bra idé, berättade Lisa. Däribland BO, BRIS, SKL,
Barnafrid och Stockholms universitet.

Även om gemene man inte har så bra koll på barnkonventionens paragrafer, så har vi i Sverige i grunden en ganska
bra syn på barns rättigheter. Lisa konstaterade att det handlar om barns rättigheter men att barnkonventionen rent
praktiskt också är något som hjälper myndigheter och professionella att fatta funktionella beslut.

Några synpunkter har bland annat varit att barnkonventionen är vagare skriven än svensk lagstiftning. Man anser att
det i högre utsträckning blir upp till domstolarna att tolka,
vilket innebär en maktförskjutning, har kritikerna menat.
Man anser också att det är ett frågetecken kring vilka paragrafer som blir direkt tillämpliga. Den utredning som gjorts
är begränsad till endast vissa utvalda områden. En del har
också påtalat att införandet innebär ökade kostnader.

BOiU har tagit fram filmer som ger grundläggande kunskap
om barnets rättigheter för olika verksamhetsområden och
ger exempel på hur verksamheter kan arbeta för att säkerställa dem genom att först se till barnens behov, utifrån
kunskap och andras erfarenheter samt sedan hämta in barnens åsikter. Båda delarna ska finnas med i beslutet och
väga tungt. Om det inte går att uppfylla barnens önskemål
får man kompensera på något sätt.

Flera remissinstanser har också riktat kritik mot att nya utlänningslagar tillkommit under utredningstiden som går
helt emot barnets rättigheter. Det har också gjorts uttalande
om att barn till utsatta EU-medborgare inte ska ha rätt till
skola i Sverige.

Lisa visade en del av filmen och avslutade med att berätta
om att dessa filmer och mycket annat material finns att
ladda ner från BOiUs hemsida www.boiu.se
Hon tipsade också om att följa dem på Facebook, Instagram och Twitter på @gillaboiu eller @LisaBOiU

Troliga konsekvenser
I mitten av juni 2017 förväntas det stå mer klart hur det
slutgiltiga lagförslaget kommer att se ut. Lisa ansåg det dock
relativt sannolikt att det som hon tagit upp nu kommer
att finnas med i det slutliga förslaget. Hon pekade också
på tre troliga positiva konsekvenser, oavsett det slutgiltiga
lagförslaget:

BOiU arbetar med fyra övergripande teman; att ge stöd
och råd, informera, vara barnrättslobbyister samt arbeta
för att stärka barns och ungas röster i samhället. Läs mer
om verksamheten eller hämta material om barnkonventionen på www.boiu.se

• Barnkonventionen kommer att påverka nya lagar i
högre grad.
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föreläsningar

Familjecentralens roll som
integrationsaktör – dialogcafé
Åsa Ranung, Aktiv samhällsutveckling AB, processledare med
fokus på medskapande utvecklings- och förändringsarbete
samt hållbar samhällsutveckling. Åsa är ansvarig för design och
genomförande av dialogen samt denna sammanställning av
gjorda noteringar av deltagarna själva.
I utvärderingar av tidigare nationella konferenser har
deltagarna meddelat att det funnits för lite tid att komma
samman, prata och vara delaktig kring det tema konferensen haft. Det tog styrelsen för föreningen och arbetsgruppen för konferensen fasta på i planeringen av årets
konferens och lade in tid och förutsättningar för en strukturerad dialog i konferensens program.

Dialogen tog sitt avstamp i familjecentralers unika möjlighet att möta familjer på ett enkelt och tillgängligt sätt.
Vidare att familjecentraler är en samhällsaktör med stor potential inom arbetet med integration men även det faktum
att det finns mer att utveckla. Föreningens styrelse menade
också att det finns behov av att lyfta fram och tydliggöra
familjecentralen som integrationsaktör för kommun- och
landstingsledningar, regioner och för statlig nivå.

3. Vilka goda exempel/nya bra idéer har ni av konkreta 		
insatser för arbetet med integration vid familjecentralen?

Mål med dialogpasset:

1. På vilket sätt kan familjecentralen beskrivas
som en integrationsaktör?

Samtalen dokumenterades under hand av deltagarna själva.
Detta är en sammanställning och sortering av insamlade
noteringar från samtalen. Till varje fråga finns även reflektioner under rubrikerna ”Att tänka på” och ”Att ta itu med”.

• Deltagarna skulle komma till tals med varandra om
familjecentralens roll som integrationsaktör, prata om
erfarenheter, utmaningar, tankar och idéer i frågan.

Mötesplatsen
Familjecentralen (FC) beskrivs som en nära mötesplats för
alla föräldrar oavsett samhällsklasser och bakgrund som är
kostnadsfri, en plats som präglas av att vara religiöst och
politiskt obunden. Verksamheten framställdes av respondenterna som en ”lågtröskelverksamhet” men hög grad
av tillgänglighet. FC är också en mötesplats där kontakter
knyts och nätverk mellan föräldrar skapas och utvecklas.
Fikastundernas betydelse lyfts fram.

• Ge FFFF:s styrelse argument för att kunna stödja frågan
om familjecentralen som integrationsaktör på nationell,
regional och lokal nivå.

”Vi är levande integrationsaktörer, föräldraskap förenar över etniska, sociala
och kulturella gränser!”

”FC är en arena för gemenskap, kunskap och förståelse
– en frivillig mötesplats.”

- en röst från dialogcafét

Alla 1200 deltagare samlades under 1,5 timme, fördelade
med fem personer som helst inte kände varandra vid varje
bord. De förde sedan gränsöverskridande samtal om tre frågeställningar. Efter varje frågeställning bytte man bord och
samtalspartners.

FC präglas av att vara öppen, generell, respektfull, inlyssnande och nyfiken på sina besökare.
”Öppen förskola blir en plats där man kan se hur andra gör,
andra kan se mig och det blir en mötesplats för olika kriterier
med barnet som gemensamt fokus.”

Frågeställningarna:
1. På vilket sätt kan familjecentralen beskrivas som en
integrationsaktör?

Brobyggaren
Samverkan mellan medverkande aktörer vid FC beskrivs
fungera som ett naturligt flöde när alla finns under samma
tak. Genom sin inriktning erbjuds och stimuleras både

2. Vad är familjecentralens särskilda styrkor och möjligheter i arbetet med integration?
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der och vägar när så behövs. Flera respondenter lyfter också
värdet av flera tillgängliga kompetenser innanför samma
tröskel.

besökare och personal att ”se över till andra sidan” av det
som är bekant och vant. Här spelar den öppenhet och prestigelöshet som på många ställen blivit FCs signum in som
en förutsättning.

”Vi vill medverka till att vända integration till ett mer positivt
ord, som t ex inte bara lägger ansvaret på den som flyttar till
Sverige… Även många etniska svenska behöver integreras, t ex
landsbygd-storstad, högutbildad-lågutbildad.”

Uppdraget att samverka kring familjer, över olika typer av
gränser, samlar också ofta andra samverkansaktörer än de
grundläggande fyra benen. Det kan till exempel handla om
samverkan med SFI, bokklubbar, hälsovård, flyktingsamordnare, processtödjare, bibliotek, tandhälsa, arbetsförmedling och föreningsliv.

Att tänka på…
- En samlokaliserad FC med alla fyra benen på plats
skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas i
rollen som integrationsaktör.

Väg in i det svenska samhället
”Vi är ofta familjers första instans på vägen in i vårt samhälle.”

- Att den öppna förskolan ofta fungerar som
välkomnande och inkluderande första mötesplats
för familjer som kommer till FC.

FC blir en naturlig ingång till det svenska samhället via
BVC och MVC. Via samtal om sitt föräldraskap kommer
även frågor om samhällsinformation och koder i det svenska samhället på tal. Flera respondenter skriver också om
möjligheten att få bli del av ett sammanhang via FC.

- Att FC har goda förutsättningar att vara en samhällsarena för jämlikhet via sitt arbete baserat på
proportionell universalism.

Att ta itu med…

Genom sitt uppdrag att bjuda in många (alla) föräldrar kan
personalen sedan rikta sina insatser främst mot den eller de
som har störst behov. De föräldrautbildningar som genomförs vid FC förändras och anpassas ofta efter behov hos
målgruppen. Att besöka FC beskrivs som ett smidigt och
enkelt sätt att förankra sig i ett nytt sammanhang.

- Se vilka aktörer i närområde eller samhälle som
kan vara samverkansparter till FC i arbetet med
integration och bjud in dem!
- Involvera föräldrar och hela familjer i arbetet med
att planera och utveckla integrationsarbetet på FC.

”Den socioekonomiska och kulturella mångfalden
på FC skapar ett vi.”

2. Vad är familjecentralens särskilda styrkor och
möjligheter i arbetet med integration?

På FC ges möjlighet till relevant information på flera olika
språk och FC medverkar till att bryta isolering.

”Bästa arenan för att familjer ska få möjlighet att integreras.”

”På FC blandas olika kulturer och vi lär av varandra.
Det är mötet och samtalen som gör integration.”

Snabbfotad och träffsäker
Genom det nära samarbetet på FC finns goda förutsättningar att enkelt fånga upp behov och snabbt agera. Flera
respondenter lyfter fram FC som en ovanligt flexibel och
kreativ arena där man har vana och erfarenhet av att ”tänka
nytt” när så behövs.
”Vi kan snabbt och lätt ge rätt stöd till föräldrarna.
De behöver inte söka flera olika instanser.”
Fysisk placering
FC är en neutral plats som är gratis och öppen för alla.
Dess fysiska placering är betydelsefull och ska fokusera på
att skapa tillgänglighet, främst för de familjer som har störst
behov. Den gemensamma entrén betonas av flera respondenter. I första hand ska verksamheten finnas under ett tak.
Det leder till korta vägar mellan aktörerna på FC men också
till en låg tröskel för brukarna. Flera lyfter också fram vikten
av att öppen förskola ska vara placerad centralt i lokalerna.
Helst ska besökarna till FC ha promenadavstånd.

1+1=3
Gemensamma mål är en grundläggande förutsättning för
verksamheten på FC och det är alltid barnets bästa man
sätter i främsta rummet. FC beskrivs som en mycket dynamisk arbetsplats, där man är van att samverka på flera olika
sätt med flera olika professioner och inom en mångfald av
områden. Det gör verksamheten extra öppen för nya meto-

”FC är en arena som skapar tillit till det svenska samhället.”
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FC beskrivs också som en röst/länk för att säkra barns och
familjers rättigheter i samhället.

Samverkan och team
”Trygghet för personalen, genom det nära samarbetet med
kollegor, skapar trygghet hos familjerna.”

”Vi fokuserar på friskheten.”

En stor andel av respondenterna svarar att aspekten om
samverkan inom teamet på FC är en av dess viktigaste styrkor i sammanhanget. Man betonar och illustrerar att förutsättningarna för en väl fungerande samverkan (till gagn för
föräldrarna) markant har förbättrats genom FC som organisationsform för det generella föräldrastödet. Socialtjänstens
roll beskrivs särskilt som att den avdramatiseras i och med
närvaron i FC. Även samverkan med andra samhällsaktörer
lyfts fram som en viktig komponent för FCs arbete med
integrationsfrågor.

”Vi har möjlighet att göra det lilla som gör det stora för den
enskilde.”
”Öppen förskola är det viktiga navet i integrationsarbetet
på FC, de andra yrkeskategorierna länkar i.”

Att tänka på…
- En väl fungerande verksamhet på FC är en
samhällsekonomisk vinst. Den kostnadsökning som
det handlar om i början blir ganska snabbt en vinst
för både individer och för samhället.

”Alla kompetenser på samma plats ger ett naturligt flöde –
BMM – BVC – FSK – SOC. Uppföljning och informationsöverföring blir enkel!”

- Det är viktigt att ha en drivande och kunnig ledning
för FC.
- Hälsoval inom vården kan vara ett hinder för BVC/
MVC.

Helhetssyn
En styrka på FC är medvetenheten om och strävan mot
samma mål. De olika yrkesgruppernas respektive mål och
riktlinjer kompletteras och fördjupas med de gemensamma
målen för FCs verksamhet. Det ger en helhetssyn på barn
och föräldrar och skapar andra och bättre möjligheter att nå
och förstå de unika behoven hos varje besökare.

- En väl fungerande samverkan kräver medvetenhet
och avsatt tid för att fungera.

Att ta itu med…
- Ett övergripande styrdokument som kan fungera 		
som utgångspunkt för hela landet önskas av flera
respondenter.
- Marknadsföra FC tydligare som en integrationsaktör
i området och i kommunen.

”Det är en styrka att man kan följa upp sina familjer, när man
har en relation med dem och ser när någon inte mår bra.”

3. Vilka goda exempel/nya bra idéer har ni av
konkreta insatser för arbetet med integration vid
familjecentralen?
Här är svaren indelade i kategorier precis som tidigare men
sedan redovisade i punktform där under. Detta med anledning av dess karaktär av konkreta insatser, förslag och tips.
”FC är en självklar rutschkana in i det svenska samhället.”
”Kulturtolkar.”
”Grunden är att skapa goda relationer och trygghet!”
• Processtödjare riktade mot nyanlända kartlägger familjers
behov språk/info gällande samhället. Dessa jobbar ihop
med ”kulturtolkar”.

Förebyggande perspektiv
”Varumärket BVC och MVC har som regel ett gott rykte och
är verksamhetsdelar som nästan alla föräldrar besöker.”

• Sång och dans.
• Brobyggare – till exempel anställa en person som är
svensk/somalisk talande i ett område med många
somalier.

En viktig styrka i FCs verksamhet är dess möjlighet att fånga
upp saker tidigt – både i orsakskedjan och i livet (med de
minsta barnen). Ett exempel som lyfts fram är till exempel
föräldragrupper på olika språk (ibland med tolk).

• Hålla verksamheten öppen så mycket som möjligt.
• Informationsträffar, till exempel HLR, allmänt om
sjukvård på eget språk med tolk.

”Överlag är det viktigt med den personliga kontakten i våra
verksamheter, speciellt för de som kommer från andra länder/
områden där tilltron till myndigheter är låg.”

• Utbyte av traditioner.
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• Ok med grupperingar till en start, sedan påbörjas
integrering, Öppna asylförskolan.

• Låna barnböcker.
• Studiebesök av fritidsaktiviteter. Bjuder in aktörer till FC.

• Temaveckor (mat, hälsa etc).

• I Linköping finns speciell resurs typ ”kulturtolk”, som
kan guida familjerna.

• Riktad grupp för asylsökande ang samhällsinfo – BVC
rekryterar (förskola, föräldraskap, sjukdom).

• Anställa språk/kulturkompetens.

• ”Lilla träffen gruppen” – riktad grupp till dem med
speciella behov.

• Kulturtolkar gör skillnad!
• Nystartsarbete som brobyggare (Bjuv).

• Riktade grupper – BVC, MVC och Soc följer med
familjer in till ÖF.

• Flerspråkig praktikant, doulor på öppna förskolan
– kulturtolkar.

• Föräldragrupper för familjer med barn med funktionsvariationer.

• Fadderfamilj – hjälper till att sammanföra svenska och
utländska familjer (Linköping).

• Loppis på ÖF.

• Språkvän/fadder.

• Lekotek, sång och bokstund (Kramfors kommun).

• Kulturvän – att para ihop en svensk med en nyanländ
för gemensamma aktiviteter.

• Familjeverkstad för somaliska grupper (0-12 år) –
Eskilstuna.
• Spädbarnsmassage utan krav på att kunna svenska.
• Utflykt till olika parker/ställen varje vecka (regelbundet)
för att visa på vad som finns och hur man tar sig runt.
• Barnkonventionsfest – kakor med artikeln.
• Klädutlämning för behövande på FC – alla tar med
kläder.
• Bokfest för samspel mellan barn och förälder (vardagsrutiner).
• Sommarutflykter.
• www.omsesidigrespekt.se i Åre kommun.
• ”Älskade barn”, studiecirkel för utlandsfödda föräldrar
i samarbete med studieförbund.
• Livsstilscafé (t ex genom materialet SAM verkstad).
• Syskoncirklar (Göteborg).
• Sy och laga kläder.
• Att ”para ihop” personer med litet eller obefintligt
nätverk.
• Att leka och lära tillsammans.
• Internationell fest.
• Söka integrationspengar till integrationsprojekt.
• Familjetimmen – infoträffar med besök av blåljuspersonal på olika språk. (Ljungby).

Öppna och riktade aktiviteter
• Föräldrastödsprogram för nyanlända föräldrar.
• Öppen asylförskola.

• Apoteksinfo – träff med BVC och apotekspersonal
om egenvård, varuprover (Ljungby).

• Babymassage.

• Träna tillsamman, till exempel i föräldragrupp.

• Babycafé.

• Barnvagnspromenader.

• Familjecafé 0-18 år.

• Besöka lekplatser.

• Utflykter till skogen (sökt fondmedel).

• Walk and talk.

• Föräldragrupper – samma språk med tolk efter deltagarnas behov.

• Integration genom musik.
• Vamed.se – material för information om samhället.
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• Att bjuda in den äldre generationen för till exempel
sagostunder i ÖF är berikande för både barn och äldre.

• Besöka asylboenden och informera om egenvård och
om BMM/BVC.

• Integrationscafé, kallelse = biljett till bussen.
Olika teman.

• Kulturtolkar med i uppsökande verksamhet.
• Hembesök BVC tillsammans med social familjerådgivare (Rinkebymodellen).

• Olycksfallstema med grupper och tolkar (0-2 år).

• Filial till FC – möta människor i det område där det
finns stort behov.

Språk
• Samverka med SFI.
• Svenska med baby.
• Trygghetscirkeln, På andra språk (somaliska).
• Sagostunder på svenska, arabiska och persiska/dari.
• Skapa arenor där man kan prata på sitt språk – med
tolk och FC som uppbackning.
• SFI för föräldralediga.
• Språkvärdar på FC.
• SFI är integrerad i ÖF.
• SFI för mammor – barnen på ÖF.
• Skapa föräldragrupper på olika språk.
• Språkcafé på ÖF med föräldraskap och samhällsinfo.
• Språkstuga för kvinnor med annat modersmål än
svenska (Falun).

Jämlikhet och jämställdhet
”Gruppsamtal på öppna förskolan för kvinnor med annan bakgrund än svensk, där MVC, BVC, Soc m fl deltar i gruppsamtal
i samarbete med integrationskontoret.”

• Språkuppdelade föräldragrupper.
• I Nyköping: Språkcafé i samarbete mellan FC och
Röda korset.

• Cykelskola för kvinnor på ÖF.

• Babyrytmik – att lära sig språk via sång.

• Fokusgrupp om könsstympning.

• Läsecirkel i samarbete med bibliotek (031/365 72 95).
• Språkpraktikanter från SFI.

• Grupp för invandrade kvinnor – olika teman kopplat
till integrationsprocessen (Uppsala).

• Särskild caféverksamhet för familjer med olika funktionsvariationer (Ann Nilsson, Tierp, tel. 0293219018).

• ”Pappaöppet”.
• Internationell mammakväll, 8 mars.

• Sånger på olika språk.

• Viktigt att finnas för/bjuda in båda föräldrarna.

• Läxläsning med vuxna som går SFI.
Uppsökande verksamhet

• Tjejgrupper – både för nyanlända + andra. För flickor
till 18.

• Hämtat flyktingar från flyktingboende med bil till ÖF.

• Badhuset öppet bara för kvinnor (Flen).

• Att hämta nyanlända familjer till FC ger god integrering.

• Könsstympning, modeller i lera.

• Öppen asylförskola flyttad till bostadsområden och
samverkar med kyrkan.

• Kvinnocafé 1 g/mån utan barn – med föreläsningar,
egna önskningar, dans m m.

• Tidiga hembesök (BVC och öppna asyl).

• Cykelprojekt – lär kvinnor cykla (Gävle).

• Hembesöksprogrammet i Rinkeby/Kista.

• Normkritisk utbildning för personal.

• Kyrkans buss hämtar till FC för att få dit asylsökande
från sitt boende till ÖF – bl a sång och språk (Storvik).

• HBTQ certifiering av FC.
Kommunikation

• Uppsökande verksamhet (hembesök) för kontakt/hjälp
att söka förskola alt öppen förskola.

• Sociala medier, instagram, facebook, hemsida, app
för info.

• Boka tid – gå till ÖF med en person som familjen
känner (Familjepunkten, Biskopsgården, Västra Hisingen
Göteborg. 0739/10 26 83).

• Bra informationsmaterial på flera språk (+ brukarenkät).
• Välkomstbrev på flera språk.
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• Digitala hjälpmedel.

Att tänka på…

• Kommunikation med bildstöd och särskilda program,
t ex ”Communicare in print”.

- Det är stora olikheter i landet.
- Det krävs god samverkan på chefsnivå.
- Viktigt med god struktur och gemensam policy för
möten, kompetensutveckling m m.

”Mat är bara halva födan”
• Sopplunch/knytis.

- Det är bra att mötas i aktiviteter.

• Knytkalas – samling och stolthet kring mat.

- ”Alla inkluderande konkreta förslag är bra”.

• Matutbyte.

- ”Samlokalisering är A och O”.
- Att involvera deltagarna i att påverka innehållet i
FC aktiviteter.

• Det exotiska köket – matlagning tillsammans med
svenska familjer (Haparanda).

- Inte segregera utan stimulera till att familjer blandas
och möts över nationsgränserna.

• Gemensam lunch.

- Hitta det som förenar!

• Internationell matfest.
• Laga mat för att undvika övervikt hos barn. Matkasse.

- Fråga de nyanlända vad de önskar och vad de
saknade när de kom som nyanlända.

• Frukostklubb 1 ggr/mån. Besökare träffas och äter
tillsammans med all personal på FC.

Att ta itu med…
- Synliggör barnets perspektiv inför föräldrar och
varandra.

• Matstuga – föräldrar och barn lagar mat tillsammans
med fokus på språket (Värnamo).

- Skapa gemensamma rutiner och checklistor kring
samverkan.

• Internationell smakdag på ÖF.
• Tematräffar med frukost.

- Lägg in föräldrautbildning som en del av etableringsplanerna.

Kroka arm med

- Skapa förutsättningar för föräldrarna att mötas och
bilda egna nätverk.

• Kulturskolan
• ABF

- Gör ett collage/tavla som visar olika familjekonstellationer.

• Vuxenutbildningen

- Ha en regnbågsflagga synlig.

• SFI
• Bibliotek
//Åsa Ranung

• Tandhälsa
• Folkhögskolor
• Etniska föreningar
• Migrationsverket
• Svenska kyrkan
• SYO
• Hälsovägledare
• Konsumentombudsman
• Familjerätt
• Psykolog
• Folkbildningen
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föreläsningar

Den digitala världens påverkan på
barn samt på anknytning och relation
mellan barn och föräldrar
Jonas Svensson, samtalsterapeut, grundare av företaget Twoact
som utvecklar applikationer mot psykisk ohälsa, konsult i
ärenden med hemmasittare, spelberoende, självskadebeteende,
ångestproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder, våld,
missbruk, kriminalitet, fobier och familjerådgivning.
Svenskar brukar gilla lagom, konstaterade Jonas Svensson inledningsvis. När det kommer till skärmanvändning
är vi dock extrema. 58 procent av tvååringar i Sverige
sitter regelbundet med surfplatta. De flesta skolor och
förskolor använder sig av datorer och surfplattor i undervisningen och en stor andel barn sitter dagligen framför
en skärm hemma. Vad för dessa nya sorters beteenden,
beroenden och utmaningar med sig för våra barn, för
föräldrar och för professionella?

Mediebarn av vår tid
• 2013 använde 23 procent av tvååringar surfplatta.
2015 hade den andelen ökat till 58 procent.
• 3-4-åringar använder dator/surfplatta fyra timmar
per dygn. Det motsvarar ett nonstop användande
under hela januari och februari.

Unga och media
Dagens barn kallas generationen ”face down”, det vill säga
de tittar ned på sina telefoner eller Ipads. Föräldrar till små
barn och unga idag är en testgeneration och deras barn är
försökspersoner. Vi vet helt enkelt inte vad den omfattande
skärmanvändningen kommer att innebära, förklarade Jonas,
Han poängterade att han själv absolut inte är någon teknikmotståndare men att för mycket av något aldrig är bra.
Det gäller i allra högsta grad skärmtid.

Källa: Rapport, Svenskarna och internet 2015

Jonas Svensson menade att två-treåringar inte behöver
någon padda. Det behöver de få senare för det är ett bra
verktyg men små barn behöver annan stimulans, konstaterade han. De behöver istället utveckla sin kreativitet, leka,
tillbringa mycket tid med föräldrar eller andra vuxna.

Har bara lekt idag?
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Det är viktigt för alla att ha tråkigt ibland, inte minst för
barnen. Ur tristessen föds problemlösning och kreativitet.
Barnens tillgång till Ipads och telefoner gör att de inte i
samma utsträckning utsätts för detta. Barn som arbetar
med sin fantasi och med problemlösning utvecklar sina
verktyg för att förhålla sig till sig själva, sina känslor och det
som händer runt dem.

Beroendeframkallande appar
De som utvecklar spel och applikationer, även när de utvecklats för barn, har som affärsmodell: ”Trigger your brain so it
wants more”. Alla spel och applikationer har samma syfte,
att få dig som användare att stanna kvar och vilja ha mer,
påpekade Jonas. De är noggrant utvecklade av psykologer
och beteendevetare för att ge maximalt med dopaminutsöndringar, kroppens belöningssystem. Ditt beteende i appen kartläggs och utvärderas för att ge ännu bättre användarupplevelse. De företag som ligger bakom utvecklingen
av appar är beroende av reklamintäkter. Det är så man tjänar
pengar. De senaste två åren har reklam i appar ökat med
200 procent.

En annan konsekvens av den ökade medieanvändningen
som Jonas nämnde, är att det bland många barn idag närmast betraktas som ett straff att behöva gå ut och leka fria
lekar. Vi vet att detta är oerhört viktigt för barns utveckling.
Vad innebär det för dessa barn att inte kunna hitta på eller
uppskatta fria lekar utomhus?

Dagens applikationer innebär att barnen jagar likes, levlar
(nå nya nivåer i spelet) och även ”dagar” – chattkontakter
mellan olika personer på applikationen Snapchat. Man talar
om att ungdomar lider av likes- eller FOMO-ångest (Fear
of missing out).

Hjärnans påverkan
Hjärnan behöver stimulans. Den mänskliga hjärnan utvecklas fram till 25-årsåldern. Jonas liknande hjärnan vid
en blomlåda där varje del är en enskild blomma som behöver rätt näring/aktivering, vid rätt tillfälle, för att utvecklas.
De växter som får stimulans, utvecklas. De som inte får det
gör det inte.

Jonas tog som exempel en pojke han träffat vars föräldrar
sökt hjälp för utredning av ADHD. Bland annat för att
deras son agerade aggressivt och utagerande när han inte
fick sitta vid paddan eller datorn. Jonas menade att pojkens
symtom tydde på ADHD men att dessa lika gärna och kanske mer troligt kunde bero på att pojken fått för mycket
stimulans och belöning i form av dopamin genom sitt spel
och samtidigt för lite stimulans från mänsklig kontakt. Pojken kunde lika gärna vara spelberoende.

Spegelneuron. Upptäckten av spegelneuroner i hjärnan och
dess stora betydelse för den mänskliga utvecklingen skedde
så sent som på 1990-talet. Spegelneuron utvecklas från barnets
födelse och utvecklas bara genom speglingen i andra människors ansikten. Det är så barnet lär sig känna av sin omgivning och andra människor och faktiskt blir människa.

Aktuell statistik visar att 17 procent av 12-18-åringar själva
har försökt minska sin datortid. Det är ett allvarligt tecken
på spelberoende, menade Jonas.

Vad innebär det för barnens utveckling, frågade sig Jonas,
att många vuxna, inte minst småbarnsföräldrar, idag lägger
mycket tid och uppmärksamhet på sina mobiler, datorer
och Ipads? Samtidigt som det finns få andra vuxna runt
barnen idag; få vuxna per barn i skola och förskola, en hög
andel separerade föräldrar.

Tips!
Låt alla familjens mobiler och Ipads ligga på
”mobilnattis” i köket under natten.

Epigenitik. Vi vet idag att vi är en biopsykosocial produkt.
Det vill säga våra biologiska, genetiska, förutsättningar
påverkas av den psykologiska och sociala miljön. För att få
en diagnos behöver vi ha en gen för den diagnosen men
också förutsättningar i vår omgivning som aktiverar genen.
Det kan vara till exempel ålder, kemikalier, droger, diet eller
psykosocial miljö. Av hundra kvinnor som har en speciell
gen för att utveckla bröstcancer utvecklar bara sju tumörsjukdomen. Det samma gäller för genen som ger diagnosen
ADHD. Alla som föds med den genen utvecklar inte diagnosen. När det gäller ADHD berättade Jonas att det finns
två faktorer som är betydelsefulla för genens utveckling.
Det ena är det som inte får hända, riskfaktorer, till exempel
fysisk och psykisk misshandel, olika trauman med mera.
Det andra är det som borde hända men kanske inte gör
det i tillräcklig eller självklar utsträckning, skyddsfaktorer;
kärlek, trygghet, tillit, närvaro av vuxna. Har man en otrygg
anknytning behöver man stärka upp med något annat.

Informationsstress
Barn och ungdomar idag är ständigt uppkopplade, även
när de studerar och gör läxor. Jonas menade att det innebär
inlärningsproblematik i form av försämrad koncentrationsförmåga. Det kan i sin tur leda till försämrat självförtroende
och motivation hos barnen. Forskningen visar att multitasking, som till exempel att arbeta på datorn eller läsa en
text och samtidigt hela tiden bli avbruten av telefon, sms
eller sociala medier, både är ineffektivt och dåligt för den
psykiska hälsan. Även om den mänskliga hjärnan har en
enorm kapacitet är vi i princip dem samma som för 40 000
år sedan. Det krävs ytterligare tusen generationer innan vi
har ändrat på de förutsättningarna.
Jonas tipsade om boken Den översvämmade hjärnan av minnesforskaren och Karolinska Institutet professorn Torkel
Klingberg för mer läsning om hur informationsteknologins
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framsteg har gjort vardagen till ett myller av intryck och
valmöjligheter, hur vi har kunnat anpassa oss till denna
enormt snabba förändring och varför vissa klarar av det
ökade informationstrycket bättre än andra?

Avslutning
Beroendebeteende, oavsett om det är spel, alkohol, droger
eller något annat, anses idag vara en emotions-sjukdom
som beror på miljön. Jonas avslutade sin föreläsning med
att visa en film som på ett tydligt sätt visade att drogberoende är en konsekvens av det. Råttor i en torftig miljö valde
drogpreparerad mat medan råttor i en stimulerande miljö
valde bort den drogpreparerade maten och att det samma
gällde amerikanska soldater i Vietnamn. De blev drogberoende i den fruktansvärda miljön där men väl hemma
igen och i ett stimulerande sammanhang, blev de drogfria.
Det samma, menade Jonas, gäller all form av beroende.
Det är därför den nuvarande digitala miljön och de nya
sorters beteenden, beroenden och utmaningar de för med
sig behöver uppmärksammas. Lagom är alltid bäst.

Negativ utveckling
Det sker en negativ utveckling på flera plan vad gäller barns
psykiska hälsa.
18.000 barn är hemma från skolan för att de inte klarar av
pressen. Jonas har på uppdrag av socialtjänster eller BUP
arbetat med många hemmasittare, många med ett spelberoende som behöver brytas. Han berättade att i Japan,
där teknikutvecklingen var tidig, beräknar man att det finns
1 miljon hemmasittare. Hälften av 20-30 åriga japanska
män avhåller sig av rena bekvämlighetsskäl från att dejta
och vilja träffa en partner. Det är en del i Japans stora framtida problem med en negativ befolkningstillväxt.

Jonas Svenssons företag Twoact tar fram applikationer
som stödjer självhjälp vid psykisk ohälsa inom tolv olika
områden. Bland annat finns det en app för barn och
media riktad till föräldrar och en annan för digital stress.
Läs mer på www.twoact.com

Socialstyrelsen har jämfört utvecklingen mellan 2006 och
2015. Den visar att:
• Utskrivning av sömnmedel till barn 10-14 år har ökat
med 26 procent.
• Utskrivning av melatonin till barn 0-19 år har ökat
med 900 procent.
• ADHD-diagnoser har ökat med 300 procent för killar
och 550 procent för tjejer. I vissa kommuner har en så
stor andel som 14 procent av barnen 10-17 år diagnos
med medicinering.
Vi behöver förstå att det är viktigt att vi är fysiskt och mentalt närvarande i våra barns liv, sade Jonas. Det är det som
skapar vuxna människor som kan hantera också de svårigheter som livet medför.
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Om religionsmöten i världens
mest sekulariserade land
Det är också så att religion, oavsett vilken, inte är en helhet. Ur ett empiriskt perspektiv kan den snarare betraktas
som en korg med en mängd olika paket. I botten ligger
religionens kärna, eller den magiska spiken som i sagan om
pojken som kokade soppa på en spik som David jämförde
kärnvärdet med. Över kärnan eller spiken ligger de olika
paketen som består av olika religiösa traditioner, utvecklade
över tid och för skiftande förhållanden.
Inom samma religion skiljer sig dessutom paketen/traditionerna åt inom olika grupperingar eller inom olika regioner.
Korgarna innehåller helt enkelt en enorm mångfald och flexibilitet. David jämförde bland annat förbudet att avbilda
profeten Muhammed. Det är just en tradition som skiljer
sig åt mellan olika tolkare av islam. För en sunnitisk muslim
i Saudiarabien är det förenat med dödsstraff att avbilda profeten medan en djupt troende muslim på den iranska landsbygden anser att man vördar profeten genom att ha en bild
av honom i sitt hem. Det är olika traditionella tolkningar.
Så här är det inom alla religiösa traditioner. Jämför de stora
skillnader som finns inom kristendomen och även inom
protestantismen, till exempel synen på homosexualitet eller
att det ryms så skilda religiösa grupperingar som Ku klux
klan och Jehovas vittne.

David Thurfjell, religionshistoriker, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Stockholm.
Religion är idag åter ett högaktuellt ämne och det
väcker ofta starka känslor, konstaterade David Thurfjell
inledningsvis. Det gör det också till ett känsligt ämne.
Till skillnad från andra kulturella olikheter till exempel
idrott, högtider eller familjens betydelse, som människor
generellt har förståelse för, är religion för många något
obegripligt. Religion sätts på piedestal. Men religion,
studerat ur historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv, fungerar precis som annan kultur.

Varje individ har ett urval av paket i sin korg. Vilka beror på
vad de andra tårtbitarna i individens liv innehåller. Att en
människa är muslim eller kristen säger alltså väldigt lite om
individen. Det är viktigt att tänka på i möten med andra
människor, betonade David Thurfjell.

Davids spännande föreläsning handlade om att lyfta ner
religionen från piedestalen och diskutera vad svenskarnas
tvehågsna hållning till det kristna kulturarvet får för konsekvenser i mötet med islam och muslimer.

Det är också lätt att överdriva religiösa konflikter. I 99,99
procent av alla interaktioner i vardagen mellan människor
med olika religioner är religionen inte relevant. David tog
som exempel hur han hemma i Uppsala på morgonen
kunde lämna sin egen son och grannpojken som tillhör en
judisk familj, till förskolan där förskolläraren med etnisk
tillhörighet som iransk muslim tog emot. De olika religionerna spelade där, i vardagens förskoleentré, ingen som
helst roll.

Religion – allmänt
Om man tänker sig en människas personlighet som ett
cirkeldiagram så utgör religion, oavsett vilken, bara en av
många tårtbitar för vad som gör en människa till den hon
är. Andra tårtbitar, till exempel kön, ålder, social tillhörighet, utbildningsnivå, boende i stad eller på landet, påverkar
alla i lika hög utsträckning.
Se därför upp med att övervärdera betydelsen av religion,
varnade David. Religion spelar en viss roll i människans liv
men långt ifrån all. Med religion är det så, förklarade han,
att den inte alltid är aktiverad i människans vardag. Det är
som en av och på knapp. Den aktiveras i vissa skeden i
livet. Till exempel vid dödsfall, sjukdom eller andra kriser.
Då fungerar den som en latent resurs och ett stöd. Det gäller för alla religioner och i alla länder.

”Det är lätt att överdriva religiösa konflikter. I 99,99 procent av alla interaktioner
i vardagen mellan människor med olika
religioner är religionen inte relevant.”
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Islam – en religion och en etnicitet
Kristendomen skiljer sig åt från islam och även judendomen genom att man saknar en religiös lag, ett regelverk
som ringar in alla delar av livet och i princip har svar på
alla frågor. Inom judendomen kallas detta regelverk för
halacha. Inom Islam kallas det sharia.

Det kristna arvet
Sverige var från 1500-talet och fram till för tre generationer
sedan, ett extremt religiöst präglat land. Lika religiöst som
Iran är idag. Tillhörighet till den evangelistiska lutherska
kyrkan var obligatorisk. Kyrkan skötte nästan allt; skola,
sjukvård, omvårdnad, folkbokföring och till och med rättsskipning.

Sekulariseringen i den muslimska världen
I Sverige sammanföll sekulariseringen med industrialiseringen och den snabba ekonomiska utvecklingen i vårt
land. Sekularisering är därför i Sverige förknippat med något positivt.

Den lutherska tron bygger på de fyra grundtankarna; nåden
allena (gärningsfromhet är det sämsta), tron allena (handlar
inte om de yttre handlingarna utan om den inre tron), skriften allena (bibeln är det viktiga, texten, inte traditionen),
två-regementetsläran (skilja på religion och politik).

Sekulariseringen inom den muslimska världen började
ungefär samtidigt men under en rakt motsatt utveckling.
I början av 1800-talet var den muslimska världen fortfarande militärt och ekonomisk världsledande genom det
osmanska riket, Persiens maktsfär och mogulernas rike.
Därefter började en ekonomisk och politisk tillbakagång
och många av dessa länder hamnade under europeisk ockupation. De liberala tankarna som nådde länderna kom
från ockupanterna och fick därmed en mer negativ prägel.
Under 1900-talets självständighetskamper bildades dessutom de nya regimerna efter europeiskt sekulärt mönster,
dock utan demokratin. Resultatet blev sekulära despoter.

Dessa grundtankar har påverkat sagor, berättelser och vår
lagstiftning och ligger djupt nedärvda i våra värderingar.
Detta trots att den sekularisering som idag gör Sverige till
kanske världen mest sekulariserade land påbörjades lagstiftningsmässigt redan i mitten av 1800-talet.

Sekulariseringsprocessen
1860
		

Kyrkan förlorar ansvar för domstol, sjukvård
och fattigvård.

1890
		

Husförhören upphör. Möjligt lämna kyrkan för
annat godkänt samfund.

1919

Kyrkan förlorar ansvar för skolan.

1950
		

Lärare behöver inte längre vara medlemmar i
Svenska kyrkan.

1960
		

Kristendomsundervisning och morgonbön tas
bort i skolan.

1990

Kyrkan förlorar ansvar för folkbokföringen.

1996

Man föds inte längre in i Svenska kyrkan.

2000

Kyrka och stat skiljs åt.

David menade att det med tanke på denna bakgrund inte
är konstigt att det motstånd som funnits mot despoterna
kommit från islam, ”den goda moralens etik”. De människor som idag kommer till Sverige som flyktingar från den
muslimska världen, kommer alltså från länder där religionen utgör det goda, det som ger styrka och dessutom med
”krisknappen” påslagen. De kommer till ett land som de förstår är det mest sekulariserade landet i världen, till människor de tror är gudlösa. Situationen skapar en stor risk för
misstolkningar. För egentligen bär större delen av majoritetssvenskarna fortfarande på det lutherska arvet som grund
för sina värderingar.

85% av majoritetssvenskarna säger sig inte ha plats för
religion i sitt liv. Endast 20% säger sig tro på gud.

Sekulariseringsprocessen har lett till att det som anses
vara kristet nu har snävats in betydligt, förklarade David.
Tidigare omfattade kristendomen även naturen omkring
oss, att ta hand om äldre, respektera vuxna. Idag innebär
att vara kristen att vara starkt religiös och troende. Det är en
situation som är ganska unik i världen.

David avslutade med att poängtera vikten av självkännedom i mötet med andra människor. Vi behöver se hela
människan och inte kategorisera enbart utifrån den del av
personligheten som utgör religionen.

”Vi behöver se hela människan och inte
kategorisera enbart utifrån den del av
personligheten som utgör religionen.”

10-15 procent av svenskarna är idag helt sekulariserade medan 5-7 procent är helt religiösa, troende kristna. Dessa båda
grupperingar utgör extrempositioner, påtalade David. Resterande, omkring 75 procent av befolkningen är en blandning. Bland dessa finns en stor andel som är medlemmar
i Svenska kyrkan, är döpta och konfirmerade, har gift sig i
kyrkan, begraver sina döda i kyrkan, firar jul och påsk och
ser söndagen som den lugnaste dagen i veckan. De lutherska grundprinciperna är djupt rotade i hela befolkningen.
Ändå betraktar de flesta sig inte som kristna.
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Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd, MFoF
Lovisa Kim, socionom, ansvarig för föräldraskapsstöd, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.
FFFF höll under den nationella konferensen sitt årsmöte.
Vad som beslutades på det mötet finns att ta del av på
annan plats. Det inleddes dock av att Lovisa Kim från
Myndigheter för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF,
berättade något om de uppdrag myndigheten arbetar med.

den svenska mottagningsstrukturen när det gäller insatser
som skola och hälsovård.

MFoF är, berättade hon, en liten statlig myndighet under
Socialdepartementet med totalt 16 anställda. Den är statens
kunskapsmyndighet för frågor som avser socialnämndernas
familjerättsliga ärenden samt förebyggande insatser på
områdena samarbetssamtal, familjerådgivning samt stöd
till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets
utveckling (föräldraskapsstöd). Den har också ansvar för
att ge auktorisation till adoptionsorganisationerna som
förmedlar internationella adoptioner och har tillsyn över
deras arbete.

Världens viktigaste uppdrag – konferenser 2017
Som en del i myndighetens kunskapsspridande verksamhet
arrangeras under hösten, tillsammans med Länsstyrelserna,
en konferens om föräldraskapsstöd med rubriken Världens
viktigaste uppdrag. Programmet är utformat för beslutsfattare
och strateger i offentligt styrd och idéburen verksamhet.
Den visar att föräldrar och familj har en unik möjlighet att
främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och
strategiskt på stöd i föräldraskapet är därför en förutsättning
för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och
unga i Sverige.

Föräldraskapsstöd
Det är Lovisa och ytterligare en kollega som arbetar med
föräldraskapsstödet. Hon berättade att MFoF tagit över
Folkhälsomyndighetens kunskapsbas kring föräldraskapsstöd. Myndigheten ska samla, sprida och utveckla kunskap
om föräldraskapsstöd till yrkesverksamma. Att det heter
föräldraskapsstöd istället för som tidigare föräldrastöd, beror
på att regeringen har velat skilja detta stöd som rör själva
föräldraskapet från annat stöd till föräldrar, till exempel
ekonomiskt. MFoF har arbetat vidare med att se vilket
stöd som finns idag, identifierat utvecklingsområden
och vem som behöver kunskapen och undersökt hur
föräldraskapsstöd bäst kan kommuniceras.

Orter och datum i höst
Ort
Lokal

Datum Gästföreläsare

Göteborg

Folkets hus

26 sept Pia Enebrink

Malmö

Sankt Gertrud
konferens

4 okt

Martin Forster

Stockholm Norra Latin

12 okt

Martin Forster

Umeå

19 okt

Pia Enebrink

Väven/P5

Anmälan görs via myndighetens hemsida www.mfof.se

Extra fokus har under det senaste året legat på utvecklingen
av stöd till föräldrar med erfarenhet av migration och
flykt, berättade Lovisa. FoRTErapporten Nyanlända barn och
den svenska mottagningsstrukturen.
Röster om hösten 2015 och en
kunskapsöversikt, som presenterades
i juni 2016, visade bland annat
att barn som kommit till Sverige
tillsammans med sina föräldrar
ofta har hamnat mellan stolarna i

MFoF och FFFF
MFoF samverkar med andra myndigheter, forskare
och andra aktörer, däribland Föreningen för familjecentralers främjande. FFFF och MFoF har en löpande
kontakt i syfte att diskutera beröringspunkter i det
strategiska familjecentralsarbetet. FFFF har till exempel
hjälpt till vid revideringsarbetet av materialet Föräldrar
spelar roll, gett synpunkter kring en av myndighetens
rapporter till regeringen samt hjälpt till med spridningen av konferensen Världens viktigaste uppdrag.
MFoF har varit med och aktivt diskuterat strategier
kring utvärdering av familjecentralsarbetet.
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Interkulturell kommunikation
– en saltvattenfisk i sötvatten
Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig Noaks Ark Småland
& Halland, interkulturell kommunikator, sexualupplysare och
KBT-terapeut.
Människor från olika kulturer hamnar ibland i situationer
som kan vara svåra att tolka. För att kunna skapa bättre
möten behöver vi bli mer kulturellt medvetna och fråga oss
hur mycket vår egen kultur påverkar i kommunikationen
med andra, inledde Farhad Khaghani. Seminariet hade
lockat en stor andel av deltagarna. Det här är ett viktigt
ämne för alla som arbetar på familjecentraler.

”Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation.
Det är en evig cirkel.”
Stuart McPhail Hall 1932-2014
Mångkulturalitet är ett tillstånd, en situation i ett samhälle
eller en arbetsplats. Det innebär att samhället eller arbetsplatsen befolkas av individer som representerar skilda kulturer, etniciteteter, religioner eller nationalitet. Men det
innebär inte nödvändigtvis att dessa individer samverkar
med varandra.

Några definitioner
Bemötande. Ordet bemötande är ett abstrakt begrepp som
rymmer många variabler. Det handlar bland annat om respekt,
människosyn, kommunikation, kunskap och kompetens,
vänlighet, hjälpsamhet och kontinuitet (Fossum, 2007).
Kultur är samspelet i alla mellanmänskliga relationer och
olika sätt att tolka verkligheten. Kultur kan definieras som
livsmönster (till exempel språk, konst, värderingar och institutioner) hos en population som överförs socialt från generation till generation. Genom den kulturella tillhörigheten
ges händelser och upplevelser en mening och påverkar därför också uppfattningen och tolkningen av vad sjukdom,
hälsa, och ohälsa innebär.

Farhad påpekade att vi ofta inte ens är medvetna om att kulturmöten äger rum eller hur stort inflytande vår egen kultur
har på kommunikationen med andra. Att vi tänker stereotypt har med våra hjärnor att göra. Hjärnan söker mönster
och försöker hela tiden skapa mening från ganska begränsad information. Stereotyper blir ett sätt att snabbt förstå sig
på omvärlden, använda ”mallar”. Vi gör en mängd bedömningar när vi tillskriver en person ”intentioner” utifrån kön,
etnicitet och ibland yttre omständigheter.
Interkulturell kommunikation
Ämnet för föreläsningen, interkulturell kommunikation,
handlar i första hand om att förhålla sig till de egna kulturella mönstren och om att medvetandegöra den variation
som finns i våra kulturella ursprung. Att se att man själv är
”annorlunda” är ett första steg.
Farhad exemplifierade med en metafor. Om man till en
saltvattenfisk i ett saltvattenakvarium ställer frågan Vad är
vatten för dig? skulle tänkbara svar kunna vara; livet, allt,
universum. Men fisken frågar kanske istället, vad är vatten?
Det omgivande vattnet är så naturligt för fisken att det helt
enkelt inte är något den är medveten om. Om den däremot
placerades i ett sötvattenakvarium istället, skulle den omedelbart bli medveten om den annorlunda omgivningen.

Interkulturell kompetens. Den kulturella kompetensen, till
skillnad från akademiska kompetenser, har ingen statisk
slutpunkt. Vi kan aldrig bli kulturellt kompetent fullärda,
utan detta är en ständigt pågående process. Varje dag lär vi
oss något nytt från nya möten.
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”Interkulturell kommunikation, handlar
i första hand om att förhålla sig till de
egna kulturella mönstren och om att
medvetandegöra den variation som finns
i våra kulturella ursprung. Att se att man
själv är ”annorlunda” är ett första steg.”

Fahrad talade också om olika kulturella skillnader i synen
på familjen, föräldraskap och barnuppfostran samt rollerna
i familjen. I många kulturer ser man mannen som ”utrikesminister” och kvinnan som ”inrikesminister”. Det betyder
till exempel att det ofta anses vara pappans roll att ha kontakten med förskolan, skolan. Formulera den skrivna informationen om mötet så att den i lika hög grad vänder sig till
mammorna, inrikesministrarna.

Kulturella skillnader
Den största skillnaden i kultur är mellan stad och landsbygd, inte mellan etnicitet, nationalitet eller religion.
Fahrad berättade att han själv är uppvuxen i Teheran, en
stad med 13 miljoner invånare och att han som ung kom till
Sverige och det lilla småländska samhället Alstermo med
300 invånare. Kulturskillnaden mellan mångmiljonstaden
och den lilla lantliga byn var en mycket större kulturell skillnad än nationaliteten.

Kulturell empati
Fahrads intressanta och roliga föreläsning avslutades med
begreppet kulturell empati. Begreppet bygger på en förståelse för de komplexa system och normer, skrivna och
oskrivna, som individer är uppfostrade i. För att förstå varandra över de kulturella gränserna måste kommunikationen
genomsyras av empati, respekt och vilja till att kommunicera och lära, trots eventuella språkförbistringar. Det är lätt
att visa sympati, sa han, men det är viktigare att visa empati.

”Människor blir inte till av sig själva,
det är i mötet med andra människor
vi blir formade.”

Fahrads råd
Fråga gärna i mötet med en människa från en annan
kultur om personen kommer från en stad eller från
landsbygden. Relatera svaret till var ni själva kommer
ifrån. Det blir en jämställd ingång till samtalet istället
för det hårdare, var kommer du ifrån som direkt skapar
ett avstånd.

//Knud Ejler Christian Løgstrup 1905-1981
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Kvinnlig könsstympning
miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade.
I olika delar av världen praktiseras olika former av kvinnlig
könsstympning, som är mer eller mindre omfattande.

”Världshälsoorganisationen beräknar
att tre miljoner flickor könsstympas varje
år och Unicef uppskattar att minst 125
miljoner flickor och kvinnor i världen är
könsstympade.”
Komplikationer
Många får komplikationer som stora blödningar,
infektioner, medicinska komplikationer som svårighet att
urinera. Långsiktiga medicinska komplikationer kan också
uppstå och beror på vilken typ av ingrepp som gjorts.
Problem vid menstruation och med urinvägsinfektioner,
liksom smärta vid samlag och problem vid förlossning.

Sofia Backelin, Barnmorska sedan 2005, arbetat med både
förlossnings- och BB-vård i Uppsala och Hudiksvall. Arbetar
sedan 3,5 år på Familjecentralen i Söderhamn. Har skrivit två
uppsatser om kvinnlig könsstympning.
Kvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av de
yttre kvinnliga könsorganen tas bort, det vill säga klitoris,
inre blygdläppar och yttre blygdläppar. Könsstympningen
utförs på flickor främst i olika delar av Afrika och Asien,
ibland inom ramen för en initiationsrit, och betraktas i
många fall som en förutsättning för att flickan ska kunna
gifta sig. I vissa grupper anses ingreppen vara religiöst
motiverade, medan de i andra inte alls anses ha att göra
med religion.

Sofia berättade också att det görs många insatser för att
försöka utbilda och lagstifta om kvinnlig könsstympning
och att en del länder i Afrika har halverat förekomsten av
könsstympning på unga flickor.

”En del länder i Afrika har halverat
förekomsten av könsstympning på unga
flickor.”

Världshälsoorganisationen beräknar att tre miljoner flickor
könsstympas varje år och Unicef uppskattar att minst 125

//Lena Williamsson

Man klassificerar ingreppen.
I. Delvis el. helt borttagande av klitoris.
(Klitoridektomi)
II. Delvis el. helt borttagande av klitoris och de
inre blygdläpparna (excision)
III. Förminskning av vaginala öppningen genom
sammanfogning av de yttre blygdläpparna
(Infibulation)
IV. Skadliga ingrepp på kvinnliga genitala
(prickning, skrapning, bränna)
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Ett barn – flera språk!
Vad händer med språkutvecklingen?
språk utvecklas. I Sverige ses leken som ett instrument för
att utveckla språket. Samma sak gäller inte i alla kulturer.
Som BVC-sköterska eller logoped är det därför viktigt att
förklara för föräldrarna att leken används som att sätt för att
bedöma barnets språkutveckling.

Laleh Nayeb, leg, logoped, doktorand. laleh.nayeb@pubcare.uu.se
Laleh inledde med att berätta
att barnets första två år är
mycket viktiga för hjärnans
utveckling. Barnet utvecklas
intellektuellt, fysiologiskt och
motoriskt. För att barnet ska
utveckla ett språk behöver det
utsättas för det språk det ska lära sig.

Språkutvecklingen hos förskolebarn är i grunden samma
för flerspråkiga barn som för enspråkiga. De skillnader som
finns ryms ofta inom den normala variationen. Det som
kan skilja är ”trafikreglerna för kommunikation” och ordförrådet. Olika ord är olika vanliga i olika språk. Det är
vanligt att barnet växlar mellan olika språk och ersätter ett
ord det inte kan på ena språket med samma ord på det
andra språket. Detta är tecken på språklig kompetens. Barn
som har en språkstörning blir istället tysta när de inte hittar
ett ord.

Oavsett om barnet är en- eller flerspråkigt är det viktigaste
de första åren att barnet visar vilja och gör försök till att
kommunicera och att det får respons på detta av en
vuxen. Genom att lära sig språket lär sig barnet också
något om kulturen och hur ”trafikreglerna” för språket och
kommunikationen i den aktuella kulturen fungerar .

Den tidiga språkutvecklingen sker inte långsammare för att
barnet har flera språk, om barnet är friskt och exponeras för
två språk. Det bästa för språkutvecklingen är att föräldrarna
talar sitt modersmål med barnet och låter förskolan ta hand
om svenskan. Barnet ska ha ett nästan färdigutvecklat språk
på något av språken vid fyra-fem års ålder.

Laleh gick sedan igenom den normala språkutvecklingen i
olika åldrar.
Språkutveckling
0-1 år
• Intresserad av människoansikte.
• Tydlig kommunikation
med gester/rörelser/blick.
• Söker bekräftelse.
• Samspelslekar, titttut.
• Reagerar på sitt namn.
• Vid 1 år: enstaka ord eller
olika ljud för saker.

2-3 år
• Minst tvåordssatser (2 år) eller
treordssatser (3 år).
• Lyssnar gärna på sagor.
• Förstår enkla instruktioner.
• Kan berätta med lite stöd.
• Talar språk (dominerar) +
kroppsspråk (kompletterar).
• Förenklat och grundläggande
ordförråd och grammatik.
• Barnsligt uttal (typiska uttalsfel
ej avvikande).

Laleh presenterade sedan en pågående studie av språkbedömningen av flerspråkiga barn vid 2,5-3 års ålder på
BVC. Den visar att nästan 80 procent av respondenterna
(sjuksköterskor) hanterar flerspråkiga barn annorlunda än
enspråkiga. De sänker kraven och avvaktar framförallt längre med att remittera vidare.

18 månader
• Använder 8-10 ord, förstår fler.
• Kombinerar gest + ord/ljud.
• Kommunicerar och visar vad de
vill ha.
• Pekar och följer din pekning.
• Kan namnet på flera personer
i närmaste omgivningen.
• Kan benämna eller peka på
flera kroppsdelar/saker.
• ”Kommunikationstriangel” –
gemensam uppmärksamhet.

När språket inte utvecklas som det ska uppstår lätt en negativ spiral, där den vuxne minskar sin kommunikation med
barnet om barnet inte ger respons. Den minskade responsen från föräldern gör att barnet kommunicerar än mindre.

4-5 år

Laleh gav avslutningsvis några råd:

• Berättar om saker man inte
varit med om.
• Resonerar.
• Kan sätta sig in i andras
tankar.
• Reparerar missförstånd.
• Grammatisk utveckling klar.
• Nästan fullutvecklat uttal.

• Var tydlig mot föräldrar. Berätta varför det är viktigt
med tidig hjälp.
• Samarbeta och kommunicera med förskolan och
med föräldrarna.
• Informera om att språkutveckling och framgång i
skolan hör ihop
• Hjälp föräldrar att komma igång. Använd konkreta
exempel. Prata med dem om vad som fungerar i deras
vardag. Är de från en läskultur eller berättarkultur?

Synen på språkutvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika
kulturer, både utifrån hur mycket barnet förväntas kunna
vid en viss ålder och vem som har ansvar för att barnets

• Sätt upp mål och följ upp barnet.
//Moa Mellbourn

28

valbara föreläsningar

SAM-verkstad som metod för
arbete med livsstilsfrågor och
teamutveckling på familjecentralen
I modellen har Bosse och Åsa utgått från olika perspektiv
såsom hälsofrämjande, empowerment, team och samverkan samt det goda samtalet. Deras omvärldsbevakning ur
ett föräldraperspektiv visar att föräldrar är medvetna om
livsstilens betydelse för barnets uppväxt och att det är möjligt att påverka och förändra sin livsstil. De har också haft
dialog med flera familjecentraler i landet samt involverat
en referensgrupp. Åsa lyfte begreppet proportionell universalism och att familjecentralen är en arena som arbetar utifrån
proportionell universalism. Det handlar om att göra olika
för att det ska bli lika. Proportionell universalism handlar
om att var och en har rätt till och kan dra nytta av samhällets resurser för att utvecklas optimalt, men de behöver
ges proportionellt till den variation av behov som finns.
De som behöver mest ska få mest.

Bo Brantefors, folkhälsovetare och projektledare SAM-verkstad
och Åsa Ranung, processledare med fokus på utvecklings- och
förändringsarbete samt en hållbar samhällsutveckling.

Processen att ta fram ett material är nu i mål och har valts
att kallas för SAM-verkstad. De övergripande målen för
SAM-verkstad är att medverka till:

Bo Brantefors och Åsa Ranung har mellan 2014-2016
arbetat med verktyget SAM-verkstad på uppdrag av FFFF
och finansierat av Folkhälsomyndigheten. Både Bosse
och Åsa har lång erfarenhet av att jobba med utvecklings- och förändringsarbete inom folkhälsoområdet och
utvärdering samt utveckling av familjecentraler i tidigare
anställningar.

• Ett samhälle med minskade medicinska och sociala
problem baserade på livsstil.
• Att frågor om livsstil möts med en ökad öppenhet
och mindre fördömande – det är okej att prata om!
Mål med verktyget är att det ska:
• Ge stöd för teamets förberedelser inför arbete med
livsstilsfrågor vid familjecentraler.

SAM-verkstad har handlat om att ta fram en metod/verktyg för hur vi kan ta tillvara familjecentralens olika professioners kunskap och erfarenheter kring livsstilsfrågor.
Bakgrunden till utvecklingsarbetet är att det finns behov av
att få fram en gemensam kunskapsbas kring olika frågor och
områden i familjecentralsarbetet. Det har framkommit i
tidigare utvecklingsprojekt kring samverkan.

• Ge stöd för att initiera och leda samtal om livsstil
med föräldrar.
• Skapa en medvetenhet om hur egna (personalens)
erfarenheter och den egna livssituationen påverkar
förmågan att arbeta med livsstilsfrågor.
• Ge personalen på familjecentraler en (ökad) medvetenhet om livsstilens betydelse för barnets uppväxt.

”SAM-verkstad har handlat om att
ta fram en metod/verktyg för hur vi
kan ta tillvara familjecentralens olika
professioners kunskap och erfarenheter kring livsstilsfrågor.”

Ett stöd i arbetet med livsstilsfrågor
Under hösten erbjöds tre utbildningar på tre olika platser i
landet. Materialet finns nu att ladda ner från www.familjecentraler.se. De som är intresserad av materialet eller vill
ha en utbildning är välkomna att kontakta info@familjecentraler.se.
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De fyra stegen i modellen
• Steg 1 handlar om att en fråga väcks - då handlar det
om att enas om motiven till att jobba med frågan,
prioritering och hur gör vi det.
• Steg 2 förhållningssätt och kompetens – det är inte
bara fakta och statistik som ligger till grund för
förändringsarbetet.
I detta steg ska man få syn på varje professions
förhållningssätt, erfarenheter och kunskaper i frågan.
Även teamets samlade resurser identifieras och tas
tillvara. Steg 2 handlar också om att sätta mål och
vägval inför arbetet med föräldrar.
• Steg 3 Arbete med föräldrar – Detta steg består av en
struktur av tre delar.
Träff 1. Dialogcafé med föräldrar
Träff 2-4. Olika fördjupningar
Träff 5. Reflektion och lärande
• Steg 4 Uppföljning och lärande.
Mer information finns på www.famijecentraler.se.
//Marie Cecares Olsson
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Kramforsmodellen, en av vägarna
till lyckad integration
”Jag får skratta och vara glad en stund.”

Åsa Jernström, förskollärare. Arbetar på Barnbackens familjecentral i Kramfors samt är samordnare för kommunens öppna
asylförskolor. Karin Nordén, fritidspedagog, Kramfors öppna
asylförskola. Malin Högberg, förskollärare, Nora öppna asylförskola.

”Att som förälder få träffa andra i samma situation, och lära sig
lite svenska genom lekar, och sjunga sånger tillsammans.”
För mer information om Kramforsmodellen
www.kramfors.se/barn--utbildning/familjecentralen/
oppna-asylforskolan.html

När en asylsökande barnfamilj med barn 0-6 år kommer
till Kramfors kommun så önskar kommunen ta emot
barnfamiljen på bästa sätt. Kramfors erbjuder alla barnfamiljer öppen asylförskola. Så tillsammans med Barnbackens familjecentral som är navet och ligger i samma
byggnad så tar de emot den asylsökande familjen för att
kunna ge ett gott stöd till familjerna.

Frågor som uppkom efter seminariet:
Hur finansieras verksamheten?
Svar: Lokalkostnaderna återsöks av Migrationsverket till
100 procent. Kommunen får återsökningsbidrag (från hösten det år barnet fyller tre år) från Migrationsverket eftersom
familjerna skrivs in och det är den pedagogiska verksamhet
som bedrivs för barnen innan de får sin eventuella kommunplacering. Alla barn som blir registrerade i verksamheten blir då också försäkrade, som övriga barn i kommunen.

Den öppna asylförskolan fyller en mycket viktig funktion
för familjerna. Det är en mötesplats med möjlighet att träffa andra familjer i samma situation och där dessa familjer
kan knyta nya kontakter samt lära sig lite svenska. Att få
träffa andra människor som har haft liknande upplevelser
med flykt och likande är mycket viktigt för att bearbeta det
man varit med om. Man inser att man inte är ensam som
sina upplevelser. Kramfors jobbar för att inte separera föräldrarna från sina barn, utan att ge dem nya gemensamma
upplevelser, för att inte störa anknytningsprocessen mellan
förälder och barn.

Även barn under tre år bjuds in i verksamheten, även om
man inte kan återsöka medel för detta. Det är viktigt att nå
familjerna så tidigt som möjligt.
Vilka teman innehåller era träffar utifrån
materialet Leva med barn?
Demokrati, skyldigheter och rättigheter, kultur, rötter, traditioner, matvanor, tandvård, hälsa och sjukdomar, olycksfall, kvinnokroppen, barns behov, kärlek stimulans och
gränser, barnkonventionen, hur är man förälder i Sverige?
lätta meningar, info om Öppna förskolan, förskoleklass/
skola/fritids, flerspråkighet, ekonomi m.m.

Kramforsmodellen
Öppna asylförskolan arbetar efter tre viktiga punkter som
de kallar ”Kramforsmodellen”.
• Främja anknytning mellan barn och föräldrar.
• Möjlighet att ge föräldrar stöd i deras föräldraroll.

Hur ser samarbetet ut med den öppna förskolan?
Familjerna får själva välja vilken verksamhet de vill gå till.
En del väljer öppna förskolan och andra väljer öppna asylförskolan. Vi har märkt att föräldrarna lär sig mer svenska i
den öppna asylförskolan, då man kan gå in mer i ordförståelse och föräldrarna törs också fråga mer. När öppna förskolan till exempel har besök av en bibliotekarie för sagostund,
så går man in till öppna asylförskolan och frågar vilka som
vill vara med. Detta gäller även andra aktiveteter, till exempel sångstunder/babyrytmik, utelek på gården tillsammans.
Om man gör en speciell aktivitet inne på öppna asylförskolan, så är besökare på öppna förskolan också välkomna dit.
Verksamheterna ligger dörr i dörr, så det är lättillgängligt för
alla, både besökare som personal.

• Inslussning till det svenska samhället.
Den öppna asylförskolan håller öppet på förmiddagarna,
tre timmar varje dag. Man har bland annat svenskträning
för föräldrarna, temaarbete i barngruppen, till exempel
bockarna bruse. Förutom förmiddagarna på öppna förskolan, har de där: spädbarnsmassage, föräldragrupp/mammagrupp/pappagrupp med utgångspunkt i materialet ”leva
tillsammans”, inskolningshjälp till vanlig förskola, samt
enskilda samtal.
Familjernas egna ord om öppna asylförskolorna:
”Det betyder jättemycket för mig. Jag träffar andra vuxna och
min dotter får leka.”
”Vi får något annat att tänka på under några timmar.”
”Öppna asylförskolan är min familj.”

//Petra Seiger

”Har jag problem kan jag få hjälp på öppna asylförskolan.”
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Arbetet med Trygghetscirkelns
föräldraskap på Familjecentral
Andersberg
Annika Lemoine, socionom/Socialtjänsten, Marita Höglund,
förskollärare/Öppna förskolan, Lena Lundgren, sjuksköterska/
BHV och Rose-Marie Ölund, barnmorska/MHV.
Familjecentral Andersberg i Gävle har erbjudit föräldrar
att gå föräldraskapsutbildningen i Trygghetscirkelns
föräldraskap sedan 2004.

På familjecentralen finns MHV, BHV, öppenförskola och
förebyggande socialtjänst samlat under ett tak. All personal
på familjecentralen har gått utbildningen och den har blivit
en central del av verksamheten. Genom att ha en gemensam
grund att stå på och ett gemensamt språk blir det enklare att
få föräldrar motiverade att utveckla sitt föräldraskap. Det har
också blivit lättare för dem som professionella att sätta ord
på barnens behov, berättade föreläsarna. Trygghetscirkelns
föräldraskap är inte en metod utan är ett förhållningssätt,
ett sätt att utvecklas i sitt föräldraskap, betonade de.

Föreläsarna inledde med att visa en film om Trygghetscirkelns
föräldraskap, en utbildning som är baserad på anknytningsteorin och som lär ut hur trygga relationer fungerar. Filmen
finns på Youtube, sök på: Circle of Cecurity Animation.
Föräldrautbildningen
Trygghetscirkeln ger en god pedagogisk bas för föräldrautbildningen. Den handlar om att tydliggöra att barnet vid
varje tillfälle befinner sig någonstans längs cirkeln och föräldrarnas viktiga roll i det samspelet. Utbildningen ges vid
åtta tillfällen, enskilt eller i grupp. Varje tillfälle varar två
timmar. Vid varje tillfälle tittar man på en cirka 20 minuter
lång film. Kursledaren stoppar filmen med jämna mellanrum och gruppen diskuterar tillsammans med kursledaren

”Trygghetscirkelns föräldraskap är inte
en metod utan är ett förhållningssätt, ett
sätt att utvecklas i sitt föräldraskap.”
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Marita Höglund, förskollärare/Öppen förskola.

det man sett. Utbildningen är interaktiv och vänder sig till
alla föräldrar, inte bara föräldrar som på något sätt har problem i sitt föräldraskap. De får en ökad förståelse för föräldrarollen och deras betydelse som omvårdnadspersoner
samtidigt som den lyfter av skuld och skam från föräldrarna. Man lär sig se människan.

”Jag har lärt mig se mina egna svårigheter, att jag alltid haft lättare
att stödja mina egna barn i den övre delen av cirkeln. Nu när jag
ser mina svårigheter för den nedre delen av cirkeln kan jag också
göra något åt det. Det har jag stor nytta av även i mitt arbete med
föräldrarna. Jag har lärt mig att inte vara så lösningsfixerad utan
hjälpa föräldern att själv hitta löningar.”

Familjecentralspersonalens synpunkter
på utbildningen

Annika Lemoine, socionom/Socialtjänsten:
Annika berättade om en ung nybliven mamma som kommit till Sverige några år tidigare och som involverat den
förebyggande socialtjänsten, BHV samt öppna förskolan.
Mamman kändes omogen och upplevdes bland annat
som hårdhänt mot sitt barn. Annika berättade hur Trygghetscirkeln hade hjälpt dem att se mammans rädslor och
kunnat möta henne i dem. Personalen kunde på det sättet så
småningom vara händerna för mamman så att hon i sin tur
kunde vara händerna för sin dotter.

Trygghetscirkelns föräldraskap har inte bara bidragit till
att föräldrar som gått utbildningen känt sig säkrare i sin
föräldraroll, den har också stärkt dem som professionella.
De berättade vad utbildningen betytt för dem.
Lena Lundgren, sjuksköterska/BHV:
”Jag har lärt mig mycket själv i min yrkesprofession. Det är lättare
nu att förmedla barnens behov för föräldrar.”
Rose-Marie Ölund, barnmorska/MHV:

I en avslutande film har man intervjuat ett antal föräldrar
som gått utbildningen och som alla på olika sätt lärt sig
mycket från utbildningen och är positiva till att de fått gå
den. Alla borde få gå en sådan här utbildning var det någon
som sa.

Rose-Marie berättade om ett par som väntade barn, där
mamman var sprudlande glad men där den blivande pappan
egentligen inte ville ha barnet. Han hade aldrig kunnat se
sig som pappa. Hon hade beskrivit trygghetscirkeln och att
det fanns hjälp att få. Inledningsvis hade det tackat nej till
det men efter några veckor hade det blivit mer akut. Pappan
hade stor ånger och ropade på hjälp. De går så småningom
utbildningen och pappans förändring är enorm. Han växer
in i rollen som blivande förälder och är nu också med och
berättar om hur bra det varit för honom i föräldragrupper
och bidrar stort till att rekrytera nya föräldrar till utbildningen. Det är inte något skamligt att ta hjälp, utbildningen
är bra för alla.
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valbara föreläsningar

Att förstå kultur och livssammanhang
– Om kulturtolkars roll på familjecentral
Några exempel enligt nedan:
Hur har vi jobbar ihop med kulturtolkarna?
Öppna förskola – Riktade grupper på arabiska och
somaliska. Kulturtolkar rekryterat.
BVC – Deltagit i föräldragrupper, föräldrastöd av
praktisk karaktär till nyblivna föräldrar, deltagit vid
besök på BVC, fokus nyanlända familjer.
BMM – Deltagit i föräldragrupper på arabiska och
somaliska.
Socionom – Kulturtolkar praktiskt stöd, mer tid och
möjlighet att samtala på sitt modersmål.
Kulturtolkarna är inte tolkar utan samarbetsparters!

Mer finns att läsa på hemsidan: www.tidigtforaldrastod.se/

Seminarieledare: Vibeke Bing, folkhälsovetare.
Medverkande: Bodil Frey, projektledare ”Jämlik start i livet”
i Göteborg, Föreningen Tidigt Föräldrastöd. Linda Häggkvist,
projektledare ”Jämlik start i livet” i Karlstad. Rafif Saleh,
kulturtolk och doula-arabiska. Iman-Zahra Jama kulturtolk och
doula-somaliska. Lena Hogander, samordnare och socionom.
Helena Johansson, BVC Sjuksköterska.
”Jämlik start i livet” är ett treårigt projekt som drivs av
föreningen Tidigt Föräldrastöd.

Projektet syftar till att ge ett extra stöd till gravida och
nyblivna föräldrar som är i lite mer utsatta situationer.
Genom projektet har kulturtolkar kunna anställas och vi
fick inblick i hur kulturtolkar arbetar på familjecentraler i
Göteborg och Karlstad. I första hand arbetar de med att
stödja nya svenskar och vara behjälpliga med till exempel
kontakter med olika myndigheter och hjälpa till att förstå
svenska samhället. I andra hand är de ett språkstöd.

Kontaktuppgifter:
bodil.frey@tidigtforaldrastod.se
lindaforaldrastodet@gmail.com
lena.hogander@vgregion.se
vibeke@vibekebing.se

Kulturtolkarnas samarbete med familjecentralen kan se ut
på många olika sätt.

rifafsaleh.kulturtolk@gmail.com
imanzahra.kulturtolk@gmail.com
//Marie Hjälmarö

34

Tack för den här gången
– väl mött i Linköping nästa år!
Innan det var dags för alla konferensdeltagare att skingras
med var sin matsäckspåse för hemfärden, avtackades konferensgruppen och budkaveln överlämnades till nästa års
arrangörer, Linköping.

Konferensgruppen, från vänster i bild: Tinna Cars-Björling, Sara Sjölin, Ulrika Heimer, Annika Lemoine,
Ritva Sjöholm, Marianne Ericson, Helena Pettersson och Ursula Franzke.

Tack till utställarna som berikade konferensen!
Ömsesidig respekt, Föreningen för familjecentralers främjande, familjecentralerna i Region Gävleborgs län (Ljusdal,
Bollnäs, Ockelbo, Sandviken, Storviks, Bergsjö, Harmånger, Söderhamn, Ljusne, Andersberg, Sätra), Familjens hus
Gagnef, Barnhälsovård på lika villkor (www.rikshandboken-bhv.se), Bryggan, Storviks FC (skjuts till FC och Ö F
från flyktingförläggningen), Kulturtolkar, Barnmorskeverksamhet i Gävleborg.

•
Välkommen till
Konsert & Kongress
i Linköping!
16 -17/5
2018
•
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