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Redaktören
har ordet:
Hej igen och varmt välkomna till årets första nummer av
SFLK:s medlemsblad!

SFLK
Certiﬁering

Detta nummer är den mest fylliga sedan jag blev redaktör i
slutet av 2020 och jag är riktigt stolt över bredden,
engagemanget och idéerna som uppvisas här. Det händer
mycket i den lösningsfokuserade världen och inte minst i
Sverige!
I efterdyningen av den nationella konferensen i Stockholm i
november 2021 visas här tre artiklar som kom ur workshops
och presentationer där. Det är artiklarna av Susanne Bergvall,
Niklas Waitong samt presentationen av en ny bok av Johan
Bysell och Michael Hjerth. Utöver detta så får vi del av
bilddokumentation från konferensen samt en presentation av
den nya styrelsen; av SFLK:s nya ordförande Birgitta Friberg.
Boken av Johan Bysell och Michael Hjerth har precis publicerats
och dessutom har vi en recension av ytterligare en bok på
svenska, av Stig Carlsson, som recenseras av Niklas Waitong.
Därutöver har vi ett förord till Susanne Bergvalls artikel av
Gunnar Törngren, en både djupsinnig och underfundig historia
av Mustafa Al-Kinani och en krönika av Dawn Cross. Mitt eget
bidrag denna gång är en slags översättning och redovisning av
en klassisk artikel som jag ofta hänvisar till i mina utbildningar
om lösningsforcerat arbetssätt och praxis. Håll till godo!
Vid en blick framåt gör numret mycket för att öka
förväntningarna och spänningen inför vår alldeles egna
världsdag. Den tredje maj firas lösningsfokus över hela världen.
En bra tid att samlas lokalt och internationellt för sprida
lärande, glädje och tacksamhet. I Sverige arrangeras minst tre
aktiviteter: ett digitalt frukostmöte, en global kreativ tystnads
workshop, och ett IRL mingel i Malmö på kvällen. Håll koll på
Facebook sidan ”SF World Day” för att se ett ännu bredare
utbud och fina möjligheter.

Vill Ni certifieras?
Erbjuder Ni
lösningsfokuserad
terapi, handledning
eller utbildning?

Ansök via:

www.sflk.se/sflk-certifiering
Efter din ansökan
skickar SFLK dokumentation
för Internationell Certifiering i
Lösningsfokuserad Praktik.

Jonas Wells
Socialantropolog, utbildare, ordförande och
redaktör för SFLK
Webbsida: www.ﬁnsamdalarna.se/sodra-dalarna/
E-post: jonas.wells@avesta.se

www.SFLK.org
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Artikel: Bättre lösningsfokus med
feedback och FIT

(Feedback Informed Treatment)
Skriven av Niklas Waitong, 2022
När jag på tidigt 90-tal började bekanta
mig
med
det
lösningsfokuserade
förhållningssättet så var en av orsakerna
till att jag fastnade; sättet en lyssnade på,
brydde sig och verkligen i grunden
respekterade klienterna.
Jag minns fortfarande hur berörd jag blev när jag
för första gången lyssnade på bandet ”Dying
Well”, där Insoo Kim Berg intervjuar en i AIDS
döende prostituerad sprutnarkoman och Scott
Miller sedan intervjuar henne om hur hon
upplevde intervjun. Där blev respekten för
klienten och klientens lösning väldigt tydlig.
Jag jobbar fortfarande ganska lösningsfokuserat
även om mitt fokus idag nog egentligen ligger
mer på att hjälpa klienten, än på att vara så
lösningsfokuserad som möjligt. Oftast är detta
ingen som helst konflikt men om valet någon
gång skulle stå mellan att vara så
lösningsfokuserad som möjligt eller att bättre
hjälpa klienten så är det inget svårt val för mig.

Jag kan fortfarande höra pappans ord
”Det kändes som du inte riktigt brydde
dig om oss utan att det bara var metoden
som var viktig”. Efter feedbacken har jag
använt bandet i undervisning för andra
ändamål. Två saker blev nämligen
pinsamt uppenbara för mig; min
felbedömning av samtalet och att
samtalsmetoden sällan är det viktiga för
klienten.
Med hjälp av att lägga till FIT kan vi som
lösningsfokuserade praktiker relativt
enkelt förbättra möjligheterna att på ett
effektivt sätt med hjälp av feedback från
klienten
jobba
både
mer
lösningsfokuserat,
evidensbaserat,
klientorienterat och framför allt mer
effektivt. För mig är FIT ett sätt att
systematiskt få feedback från klienten på
det jobb vi gör tillsammans. “Om vi inget
frågar, får vi inget veta.”

Varför kombinera FIT och
Lösningsfokus?
När jag själv i början på 2000-talet började söka
vägar att kombinera FIT och Lösningsfokus hade
jag ett familjesamtal som verkligen fick mig att
inse att jag var på rätt väg. Jag spelade in
samtalet och hade fått ett preliminärt tillstånd
att använda det i undervisning. Min bedömning
var att samtalet var jättebra och verkligen ett
bra
exempel
på
ett
metodsäkert,
lösningsfokuserat familjesamtal; som jag såg
fram emot att få använda på utbildningar. När
jag mot slutet av samtalet frågade familjen vad
de tyckte så fick jag de sämsta värdena jag
någonsin hade fått.

Om vi missar att be om systematisk
och kontinuerlig feedback: Hur vet vi
då att det lösningsfokuserade arbete
vi utför, tillsammans med den
klienten vi har framför oss, är den
form av lösningsfokuserad terapi, som
just den klienten vill ha, behöver och
är hjälpt av?

www.SFLK.org
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Vad är FIT?

Varför FIT?

FIT är ett evidensbaserat system för att mäta
effekt och relationen till behandlaren på gjorda
insatser med hjälp av klientfeedback. Det är ett
förhållningssätt för att öka behandlarens
effektivitet oavsett yrke, arbetsplats och metod.

➔ FIT är evidensbaserat, realistiskt,
användarvänligt och prisvärt.
➔ FIT används idag av 1000-tals
behandlare och över 300 000 klienter
årligen i ett 20-tal länder, på 5
kontinenter.
➔ Det rekommenderas av bland annat
Englands, Danmarks och Norges
Socialstyrelser.
➔ Det är 2,5 ggr större chans att en
klient blir hjälpt om hens
behandlare använder FIT.
➔ FIT halverar dropouts och minskar
behandlings- sammanbrotten med
⅓.
➔ FIT förkortar vårdtider och
inläggningar med 66%
➔ Det finns datastöd, stora databaser
och cut-off rates.
➔ Det är relativt enkelt att lära sig,
förstå och hantera.

Enligt mig förbättras vår bransch av annat än
bara mer kunskap och fler metoder. Detta har
säkert många orsaker men jag tror att det till
stor del beror på att vi fortfarande behöver bli
bättre på att lyssna på klienterna, förstå dem
och att ha koll på effekterna av vårt arbete. Här
kan FIT verkligen vara till hjälp.

Hur gör en?
Systemet bygger på åtta frågor, fördelat
på två instrument, ORS-SRS, som beskrivs
så här i Socialstyrelsens metodguide:

Hur kan vi bli bättre på att hjälpa
våra klienter?
1.
2.
3.
4.

Genom att vi får koll, i realtid; på hur bra
vi är idag, vad vi är bra på, när vi är till
hjälp och när vi stjälper.
att vi får koll på klientens relation till
oss, eftersom det är den starkaste
påverkbara faktorn för utfallet.
att vi hittar olika strategier för att
åtgärda de problem som dyker upp i steg
ett och två.
att vi verkligen på arbetsplatsen skapar
möjligheter för reflektion, träning och
meningsfull handledning bland annat
genom Deliberate Practise.

ORS, Outcome Rating Scale, i början
och SRS, Session Rating Scale i slutet, av
varje samtal.
Med hjälp av ORS går det att i realtid följa
en insats och se hur den påverkar
klientens liv.
SRS ger våra klienter möjlighet att under
pågående insats tycka till om relationen
och den hjälp som erbjuds.
Med hjälp av informationen från ORS och
SRS kan vi sen skräddarsy och
kontinuerligt anpassa den hjälp vi
erbjuder.

www.SFLK.org
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Avslutning
För mig är att arbeta lösningsfokuserat att på ett
pragmatiskt, klientfokuserat sätt och efter min
bästa förmåga hjälpa mina klienter. Att hela
tiden tillsammans med klienten söka den av
klientens lösningar som passar bäst just nu, Det
är av den anledningen lika naturligt för mig, att,
precis som jag aktivt under samtalet söker efter
klientens mål, resurser och lösningar, att lika
aktivt systematiskt kolla av om mitt
lösningsfokuserade sätt att försöka vara till hjälp
för den klienten jag har framför mig faktiskt
fungerar.

Hur går en vidare?
Låter detta intressant? Du hittar mer om FIT
och dess forskningsstöd på ICCE:s, Scott Millers
och min hemsida. Här hittar du några bra
filmer från våra grannländer; Danmark och
Norge. Ni får också givetvis gärna kontakta mig
om ni har frågor och funderingar.

Referenser
●

●

Handbok för uppföljning med hjälp av
ORS (Outcome Rating Scale) och SRS
(Session Rating Scale) Av Gun-Eva
Andersson Långdahl och Roger
Marklund, FoU Välfärd, Region
Västerbotten och Rådgivningen
Oden/Individ och familjeomsorg,
Skellefteå kommun, 2015. Går att ladda
ner kostnadsfritt på
https://www.fouvalfard.se/ﬁle/handbok-f
or-uppfoljning-med-hjalp-av-orssrs-2014.
pdf
FIT-Manualen: Feedback-informerad
terapi - FIT av Scott D Miller, Bob
Bertolino, Rob Axsen, Robbie
Babbins-Wagner, Susanne Bargmann,
Studentlitteratur

Niklas Waitong
Socionom och handledare,
Waitong Utbildning
Webbsida: www.waitong.se
E-post: niklas@waitong.se
Telefon: 070 295 24 99

www.SFLK.org
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LF världsdagen! Mingel i Malmö!
Arrangörer: Jessica Schmidt och Niklas Waitong
Nu efter Corona vill vi verkligen träffa andra lösningsfokuserade praktiker på
riktigt, IRL (In Real Life), mer än via Zoom. På LF världsdagen den 🗓 3e maj, 2022
bjuder därför Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi (SFLK) in

till:

“Det var bättre förr?”

OSA till
arrangörerna:

Medlemskväll med
lösningsfokuserat kvällsmingel
och ﬁlmvisning
Vi träffas helt anspråkslöst; minglar, fikar,
ser på film och diskuterar olika aspekter
av filmen och den lösningsfokuserade
modellen.
Filmen, som är en överraskning och
nostalgisk höjdare från 1994, börjar kl
18:30.

Tid: Kl 18.00-20:00
Plats: Toftanässkolan,
Lönnebergagatan 55, 212 45 Malmö
Pris: Kostnadsfritt!
Fika: Vi bjuder på enklare fika.
Inbjudna: Alla SFLK:s medlemmar och
andra intresserade av det
lösningsfokuserade förhållningssättet.
Medlemsanmälan:
www.sflk.se/medlemsanmalan

Jessica Schmidt
Socionom, biträdande rektor och
seniorkonsult
Webbsida:
E-post: jessica.schmidt@malmo.se
Telefon: 070 350 65 78

Niklas Waitong
Socionom och handledare,
Waitong Utbildning
Webbsida: www.waitong.se
E-post: niklas@waitong.se
Telefon: 070 295 24 99
Klicka HÄR
för att
komma till
Facebookeventet

Varmt varmt välkomna!
Jessica och Niklas, för styrelsen SFLK

www.SFLK.org
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SFLK årsmöte feb 2022
Delvis ny styrelse i SFLK

Styrelsens möten

Efter det extra årsmötet i början
av februari kunde vi välkomna
två
nya
medlemmar
i
styrelsen; Lotta Andersson och
Anja Coe. En vecka senare hade vi
vårt konstituerande styrelsemöte
och
fördelade
rollerna
i
styrelsearbetet.

Vi träffas i styrelsen ungefär en
gång per månad, oftast via
Zoom.

Vill du hålla dig
uppdaterad?
Vi har även börjat prata om
kommande konferens…
Mer om det längre fram.

Innehåll
De senaste mötena har framförallt
handlat om de aktiviteter som
kommer att äga rum under
världsdagen den 3 maj.
Vad som händer och komma skall
kan du ta del av på SFLK’s hemsida
och Facebooksida: SFLK på Facebook.

Jag hoppas att vi ses den 3e
Maj!

En kort presentation av
2022’s styrelsemedlemmar
ﬁnner du på nästa sida!

Önskar er en trevlig vår!
Birgitta Friberg, ordförande för SFLK

www.SFLK.org

Styrelsen för SFLK 2022

Ordförande
Namn: Birgitta Friberg
Profession/yrke: Bedriver Lösningsfokus i Arbetslivet AB
Ort: Ängsåker, Skåne
Kontakt: birgitta@losningsfokusiarbetslivet.se

Kassör
Namn: Jessica Schmidt
Profession/yrke: Socionom, konsult för Mirakelboxen och, biträdande rektor på
Toftanässkolan
Ort: Höllviken, Skåne
Kontakt: jessicaschmidt989@gmail.com

Sekreterare
Namn: Lotta Andersson
Profession/yrke: Handläggare hos Arbetsförmedlingen
Ort: Genarp, Skåne
Kontakt: lotta@vindbryggan.se

Medlemssekreterare och Webbmaster
Namn: Niklas Waitong
Profession/yrke: Bedriver Waitong Utbildning
Ort: Stångby, Skåne
Kontakt: niklas@waitong.se

Ledamöter
Namn: Per Ljungman (1) och Anja Coe (2)
Profession/yrke: (1) Samtalsterapeut (2) Kommunsamordnare
Ort: (1) Hästveda (2) Västervik
Kontakt: progper@gmail.com
Kontakt:
anja.coe@gmail.com

www.sﬂk.org
Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi
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SF, Creative Silence Workshop
Hosted by Anton Stellamans and Jonas Wells, 2021
Listed below are the SF
Creative Silence workshop
dates, as well as how you
join:

Welcome to a continuation of an exciting
solution-focused experience: The
SF

Creative Silence Workshop

Inspired by stories of people joining together
silently to read, write and think while
learning, Anton Stellamans (Ilfaro, Belgium)
and Jonas Wells (SFLK, Sweden) offer a space
for engaging with the most important
resource available to us – that is – You and
your resources.
Anton and Jonas started hosting monthly SF
Creative Workshops in May 2020 and, seeing
as they are encouraged to keep this
experiment going, they have scheduled one
workshop per month March through June
2022 with a very special occasion on SF
World Day, May 3rd.
The SF Creative Silence Workshop-space
is based on very few rules:
1.

2.

3.

We work on something related to
solution-focused practice (reading, writing,
watching, thinking, drawing, meditating,
composing, a project, or any other creative
work)
We work in silence with all our
microphones turned off (and no talking
even in the chat) and preferably with our
videos turned on.
After precisely 90 minutes, we engage with
each other and share, if you like to, what
you are pleased about that emerged for you
during the past 90 mins.

1.
2.
3.
4.

●
●
●
●

➔

➔
➔

Friday March 11th at 14.00-16.00
CET (Central European Time)
Friday April 8th at 14.00-16.00 CET
(Central European Time)
Tuesday May 3rd at 14.00-16.00 CET
(Central European Time)
Friday June 3rd at 14.00-16.00 CET
(Central European Time)

Please note:

The Zoom link is identical for all
four workshops.
You are most welcome to join
any or all workshops. 😊
Our Zoom account enables a
maximum of 100 participants.
No registration is necessary. It is
also free of charge.

How you join:

https://us06web.zoom.us/j/88494
022316?pwd=UmZvS05ZMWNQe
Xk5RW5EblJ0RHpXUT09
Meeting ID: 884 9402 2316
Passcode: 083167

We look forward to seeing you
there! 😊

www.SFLK.org
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Lösningsfokus i tiden

Stockholm: 20-21 november, 2021
Bilder från 2-dagars konferens på Ersta Konferenscenter
Här kommer en samling bilder från SFLK-konferensen i fjol, som arrangerades i
samarbete med Lösningsinriktad Pedagogik och Verti AB på Ersta konferenscenter
i Stockholm.

www.lp4u.se
Kerstin Måhlberg
Maud Sjöblom

www.sﬂk.org
Svenska Föreningen för
Lösningsfokuserad Korttidsterapi

www.verti.se
Stefan Görson
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Artikel: En slags introduktion till
lösningsforcerad terapi
Skriven av Jonas Wells, 2022
Denna artikel är en slags översättning
med egna ord efter läsning av ”Att bli

lösningsfokuserad i korttidsterapi: Att
komma ihåg något viktigt som vi redan
visste”.
Originaltiteln är ”Becoming Solution-Focused
Forced in Brief Therapy: Remembering
Something Important We Already Knew”
och den är skriven av David Nylund och
Victor Corsiglia, som åtminstone när
artikeln skrevs befann sig i gränslandet
mellan lösningsfokuserad och narrativ
korttidsterapi. Artikeln har publicerats flera
gånger genom åren, senast i Journal of
Systemic Therapies 2019, och ursprungligen i
samma journal 1994 (Vol. 13, No. 1, sidor 5-12).
Det har länge varit min avsikt att sprida
artikeln till en vidare krets på svenska, då jag
ofta finner mig själv refererande till den
under utbildningar och annorstädes 1 . Den
har kvalitéer som ligger i linje med ett
kritiskt
förhållningssätt
till
lösningsfokuserad praxis, något som jag
presenterade om på en SFLK-konferens i
Malmö (Wells 2019).
Jag tycker att det är viktigt att förhålla oss
till och att erkänna det som är vid våra
gränser, det som vi ännu inte vet och det
som kan skänka oss än mer lärande och
förundran. Det är viktigt att ha detta med
sig in i samtal med samtalspartners, våra
lärare och inspiratörer.
[1] Tack Jan Müller, ifR Hamburg Tyskland, som tipsade mig
om den.

Till David Nylund och Victor
Corsiglias artikel
Författarna Nylund och Corsiglia
inleder artikeln med att konstatera
att det finns en hel del litteratur som
talar
om
för
oss
hur
lösningsfokuserad
terapi
görs
(exempelvis de Shazer 1988 och 1991).
Däremot finns det inget som berättar
hur lösningsforcerad terapi görs.
Författarna förfäktar att många kan
ha
missförstått
den
lösningsfokuserade litteraturen och
kan,
oaktat
eller
omedvetet,
praktisera lösningsforcerad terapi.
Lösningsfokuserad
praxis
är
informerad
av
de
centrala
förantaganden om lösningsfokuserad
terapi. Flera av dessa finns samlade i
Wells (2018) ”Ni inspirerar mig:
Lösningsfokuserade förantaganden för
bättre samtal och möten” 2 men för
enkelhetens
skull
kan
de
exemplifieras
med
att
lösningsfokuserade praktiker tror att:
➢ Klienter har resurserna för en
förändring.
➢ Klienter är kapabla att formulera
sina mål och utvärdera framsteg i
riktning mot målet.
➢ Att inget problem händer hela
tiden.
➢ Att det alltid finns undantag som
kan nyttjas.
➢ Klienter gör sitt bästa för att
samarbeta med oss.
[2] Kontakta mig om du vill ha ett ex.
100 SEK + moms och porto.

www.SFLK.org
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Trots
att
många
lösningsfokuserade
praktiker delar dessa förantaganden menar
Nylund och Corsiglia att många gånger följer
de dem inte i praxis. I deras otålighet eller
entusiasm kan de minimalisera eller
trivialisera klientens upplevelser och
erfarenheter om deras situation/problem.
Dessa misstag leder ofta till situationer i
samtal där samtalsledaren kan redan vara i
mål medan klienten står kvar vid
startlinjen, obekräftad och med känslor av
att inte vara hörd eller lyssnad på.
Många
klienter
försöker
visa
den
lösningsfokuserade praktikern att den
ibland praktiserar lösningsforcerad terapi,
utan att hen egentligen har koll på det.
Kanske kan det vara dags då att beskriva vad
som utmärker just lösningsforcerad terapi.
Enligt författarna kan det reduceras till tre
kriterier. För att räkna arbetssättet som
lösningsforcerad behöver en praktiker
uppfylla minst ett av dessa kriterier.
1)

2)
3)

Tillåta klienten att bara engagera sig i
”lösningsprat” och därmed markera
för klienten att problemet inte
kommer att diskuteras.
Notera och förstärka undantag som
inte gör en skillnad för klienten.
Misslyckas med att samkonstruera ett,
eller inte söka klientens, mål för
samtalet/samarbetet/terapin.

Följande kan ge oss en bättre bild av de tre
kriterierna:

Det kan vidare leda till att klienten
blir mer spänd, att den exempelvis
minskar sin ögonkontakt, andas mer
ytligt, och avslutar samtalet i förtid.
Terapeuter som överdrivet tror på sitt
förhållningssätt (att det inte är
nödvändigt att förstå problemet för
att finna lösningar) fortsätter att
fråga om den önskade framtiden trots
att klienten kan bli upprörd och
frustrerad. Ibland kan terapeuten
summera att klienten kanske inte är
mogen för ett lösningsinriktat
samarbete.
Nyckeln för lösningsforcerad praxis är
att samtalsledaren är närmast
okänslig för klientens responser och
svar på frågor som uppstår i deras
samspel. Jag känner igen detta. I mitt
arbete som förbundschef för ett
samordningsförbund jobbar jag ofta
med chefer och politiker med
varierande grader av beredskap till
samarbete både med mig med andra.
Jag vet att jag ibland kan forcera en
beskrivning av en önskad framtid
trots att chefen framför mig inte
egentligen är intresserad av just detta
just vid tillfället eller ens förstår
vidden av det jag går igång på. Jag ser
detta också ofta när andra praktiserar
vad de tror, lite förhastat, är
lösningsfokuserad praxis.
“A key to this kind of therapy is to not
be sensitively attuned to the client’s
response to each question. (p.83)”

Att endast tillåta ”lösningsprat”
Utmärkande för detta kriterium är forcerade
framtidsfrågor som kan göra klienten
mindre hoppfull vilket kan leda till att den
känner en ökande hopplöshet.

De slänger ut en fråga på måfå nöjda
med sig själva utan känsla för den
förvirring som har uppstått hos andra
i rummet.
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Det finns risker med att missförstå
lösningsfokuserad praxis och författarna
åberopar den australienska praktikern
Michael Durrant (1989):
I kontrast till några av de sätt de Shazers
lösningsfokuserade ansats, där några
terapeuter har tagit till sig och antyder att
problemet inte behöver diskuteras alls, är
mitt intryck att människor ofta kommer till
oss med en stor oro om problemet; och att
då misslyckas med att diskutera problemet
kan leda till att klienterna upplever att
deras oro diskvalificeras. En sådan
diskvalificering av deras upplevelser kan leda
till en inbjudan till klienten att
argumentera ännu mer för hur allvarligt
problemet är. Enkelt uttryckt, klienter
behöver ”känna sig hörda” om de ska kunna
föreställa sig andra möjligheter.
Bill O’Hanlon (1990) har också givit råd om
att bjuda in klienten att lära oss,
samtalsledaren, om vad som är till hjälp,
och att inte låta ens teorier komma i vägen
för klientens individuella behov i samtalet.
Likaså kan den lösningsforcerade praktikern
inte ha lyssnat på Michael Whites (1992) ord
om att en terapeut inte behöver bli
”problemfobisk”. Istället kan terapeuten
bättre
acceptera
förantaganden
om
samarbete och samverkan som finns i själva
kärnan
av
vad
lösningsfokuserat
förhållningssätt är, bekräfta det klienten ger
och tillsammans med det, och kanske
försiktigt, gå framåt i samtalet.

Undantag som inte gör en
skillnad
Det finns en inneboende risk när
samtalsledaren
förstärker
upptäckta
undantag
(från
problemet)
med
cheerleading. Det är lätt hänt. Ett för tidigt,
eller ett för starkt ”wow” kan vara tillräckligt
för att klienten rynkar pannan i oförstånd.

Durrant och Kowalski (1990) varnade
för lösningsforcerad praxis där
samtalsledaren
ger
otillbörlig
uppmärksamhet
till,
eller
argumenterar för, undantag som inte
gör en skillnad för klienten:

Det är viktigt att inte övertyga
klienter att undantag är signifikanta.
Att driva detta kan leda till en
inbjudan
för
klienten
att
argumentera än mer för sitt
problemcentrerade synsätt. Istället
anta en position av nyfikenhet och
ställ frågor som bjuder in till att
utforska
idéer
om
egen
handlingskraft.
Michael White (1991) skriver om
undantag, för att en händelse ska
utgöra ett undantag, så måste den
vara kvalificerad som sådan av
personerna i vars liv som händelsen
relaterar till. Det är klienten som
avgör status på ett eventuellt
undantag, en resurs, ett tecken på
framsteg eller en signal om den
kommande önskade framtiden. Ställ
frågor som svarar på frågan om
detta är en skillnad som verkligen
gör en skillnad. Be klienten
utvärdera
hur
skillnaden
ska
bedömas. Är de attraktiva att
utforska,
isåfall
varför?
Samtalsledaren bör gå försiktigt fram,
måste fråga om skillnaden verkligen
är en skillnad och inte försöka
övertyga
klienten
om
dennes
förträfflighet och resursfullhet. Detta
kan leda till en avighet i samtalet, ett
oflyt och värst av allt så har klienten
skrämts bort av den klumpiga
terapeuten och dennes överdrivna,
ofta på egen hand pådyvlade,
värderingar om vad som är viktigt att
uppmärksamma mera av i klientens
livsvärld.
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Att jaga terapeutens mål

Sammanfattning

Det kan i början, men även fortsatt under
samtalets gång, finnas flera mål för samtalet
och för samarbetet mellan terapeuten och
klienten. Detta kitt som håller ihop
samarbetet kan ha varierande kvalité.
Avståndet kan ibland vara längre dem
emellan eller närmare.

De tre kriterierna (s. 14) ger oss flera
bra
exempel
på
framgångsrik
lösningsforcerad praxis. I alla exempel
löper samtalsledaren stor risk att,
måhända oavsiktligt och oaktsamt,
bjuda in till övertramp och
underlåtenhet att arbeta tillsammans
med klienten på ett användbart sätt
(för klienten). Det kan leda mycket väl
till ett fullbordat misslyckande och
ett avbrutet samspel. Processen dem
emellan riskeras att avslutas i förtid
och det finns också en risk att något
eller flera av dessa saker förblir
obekräftade:

Jag tror det kan mätas i hur pass levande det
känns, eller om tonen dem emellan är i
samklang eller om den skaver (i full vetskap
att en skavande ton också kan vara vacker).
Att gå för fort fram i samarbetet kan leda
till att målbilden, det aktörerna i samtalet
är för överens om i stunden, blir för enkel,
för ytlig eller i värsta fall terapeutens helt
egen. Ibland kan det vara terapeutens mål,
eller det mål som den lite ensidigt har hört,
som dominerar samtalet. Det är således en
viktig
färdighet
för
den
blivande
lösningsfokuserade praktikern att utforska
mål,
den
överenskommelse
som
kontinuerligt samkonstrueras med klienten
och att öka känsligheten för detta under
samtalets/samarbetets
gång.
Ibland,
åtminstone oftare än vanligt, bör terapeuten
visa en tacksamhet för klientens envishet
att ändå stanna kvar i samverkan med
terapeuten/samtalsledaren i relationen. Det
är detta som hjälper klienten trots
samtalsledarens missförstånd och iver.
Det kan vara passande för samtalsledaren
att vara medveten om och respektera
klienten lite extra för detta. Det är, trots allt,
ganska lätt för terapeuten att försumma att
uppmärksamma klientens mål som, i just
den stunden, kanske ännu inte har blivit
tydlig nog för klienten själv att sätta ord på.
Det är dock inget problem om praktikern
hellre vill arbeta lösningsforcerat.

a)

b)

c)

Klientens historia eller
berättelse (inklusive den del av
den som kan vara smärtsam
eller problemfylld).
Klientens syn på vad som
konstrueras som ett undantag,
en resurs, vad som är av värde,
en skillnad som verkligen gör
en skillnad.
Klientens bild av vad den vill
ha ut av samtalet och dess
önskade utfall för att därefter
engagera sig i och fortsätta
samarbetet.

Författarna Nylund och Corsiglia
spekulerar redan på 1990-talet till
varför lösningsforcerad praxis ändå
trots allt är vanligt förekommande
(särskilt när samtalsledaren tror att
denna arbetar lösningsfokuserat,
kanske mest av allt då). Det kan ha
att göra med att samhället har blivit
mer otålig, att den värderar i allt
högre grad korta insatser och snabba
resultat. Det finns risker i att vara
ivrig i effektivitetens namn.
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En annan orsak kan vara att terapeuten
(eller
samtalsledaren,
jag
använder
benämningarna lite om vart annat märker
jag nu) har för lite bakgrund, teori eller
erfarenhet om korttidsterapier och dess
historia och praxis. Bristande kunskap om
genuint samkonstruerande interaktion, om
systemisk eller postmoderna teorier eller
rent av människokännedom (och hela
vidden av hur varierande det kan vara att
vara människa idag här och nu i dess, och
vår
gemensamma,
relationella
transkontextualitet), kan lätt leda till
lösningsforcering.
Det är väldigt enkelt att missförstå
lösningsfokuserad praxis. Och risken är
kanske allra störst när den praktiserande är
som mest entusiastisk eller när den
förenklar det den tror att den gör bortom
den punkt som är till nytta för klienten eller
för själva samtalet/samarbetet.
Att vara för instrumentell utan en tillräcklig
känslighet för den andras humanitet, utan
en harmonisering med klientens reella
upplevelser av dess olika sammanhang eller
rent av samtalets hela ekologi, ökar risken
för ett onyttigt avstånd eller en alienation
mellan aktörerna i samtalet.
Det är kanske viktigare att utforska
förmågor till relationsutveckling och lära sig
än mer om hur förutsättningarna för detta
kan påverkas för att få till ett mer
ändamålsenligt
samtal.
Träning
i
lösningsfokuserad praxis behöver kanske i
högre grad inkorporera hur samtalsledaren
fångar upp relationella, känslomässiga eller,
kanske rent av, intuitiva aspekter av det
terapeutiska samspelet mellan aktörerna.

Det finns en hel del information som
den praktiserande potentiellt missar i,
och kanske runt, samtalet som spelar
en avgörande roll för klienten.
Aktörerna som är aktiva i samtalet är
inte robotar eller pappfigurer, utan
komplexa levande varelser med allt
vad det innebär, och ändå mer därtill.
Det finns en därför uppenbar risk
med
att
förminska
det
lösningsfokuserade arbetssättet till en
lista av fint formulerade frågor och
vackra utmejslade tekniker. Den
blivande
lösningsfokuserade
samtalsledaren
behöver
kanske
bekräfta en större del av hur klienten
samkonstruerar situationen för att
kunna knyta an till vad som är viktigt
för klienten. Både det kroppsliga
samspelet och den relationella
kontexten kommer då att spela en
stor roll för dynamikens upplevda
kvalité. Praktikern kan vara så
övertygad, eller rent besjälad, av det
lösningsfokuserade förhållning- och
arbetssättets förträfflighet att den
inte kan uppskatta eller nyttja de på
riktigt verkliga idéer och resurser
klienten visar upp och delar i
samtalet som kan vara till hjälp, och
då i första hand till hjälp för
praktikern
i
dennes
fortsatta
samarbete.
Nylund och Corsiglia tar hjälp av
Griffith och Griffith (1992) och deras
studie om handledning av den
narrativa ansatsen. Trots att de
praktiserande i fråga kände att de
kunde teorin och hade grepp om
frågorna som de tillämpade med
deras klienter, så stannade inte
klienterna kvar i terapin även då
terapeuterna var övertygade att de
hade ställt de rätta frågorna.
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Griffith och Griffith upptäckte att
frågorna hade ställts alldeles för
instrumentellt
utan
tillräcklig
finjustering, attunement, till den
känslomässiga kontexten och takten i
samtalen. Klienterna kände sig inte
validerade eller hörda på. Konsekvensen
av detta är att Griffith och Griffith ägnar
långt mer tid i träning och utbildning
med att fokusera på färdighetsträning av
hur just följsamhet kan utvecklas och
hur en ändamålsenlig hållning och
närvaro upprätthålls i samspel mellan
aktörerna i samtalet.
Författarna Nylund och Corsiglia tror att
det kan vara riskfyllt för terapeuter (och
andra
såklart)
som
lär
sig
lösningsfokuserat arbetssätt om det inte
erbjuds en tillräcklig träning i de
relationella, emotionella och kroppsliga
aspekterna som finns i allt hjälpande
arbete som terapi eller annan ömsesidig
samverkan. Utan denna träning så kan
det, troligen eller i allt högre grad, öka
förekomsten av lösningsforcerad terapi
och en ändlös spärreld av till synes
vackra och välställda frågor.
Om en student i lösningsfokuserad praxis
inte förstår eller utvecklar färdigheter i
takt, tonläge, närvaro, att ta hand om
klientens hela symfoni av responser, inte
bara de verbala (om de ens kan särskiljas
från alla de andra responserna), kan
lösningsforcerad terapi lätt förstärkas.

Att inte göra detta kan leda till att
praktikern börjar följa de fem
”att:en” nedan som istället kan
närmast
garantera
en
lösningsmisslyckad terapi:

De fem Att:en:
➢ Att inte bekräfta och
validera klientens problem
eller upplevda verklighet.
➢ Att
ställa
frågor
instrumentellt utan att bry
sig om ens egna eller
klientens upplevelse av
kontext, takt, ton eller
kroppens signaler.
➢ Att
argumentera
för
undantag som som inte
gör en skillnad för klienten.
➢ Att bli experten på, och
den som bestämmer, målet
för samtalet.
➢ Att inte skapa en miljö där
nyfikenhet, öppenhet och
en kännbar respekt för
varandras mänsklighet och
liv råder.

Att bekanta sig med lösningsforcerad
praxis, och riskerna utav den, torde
således leda till en bättre och en mer
konsekvent lösningsfokuserad praxis.
www.SFLK.org
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Recension: Samtal och
förändringsabete: Lösningsfokus
författad av Stig Carlsson (Solentro, 2021)
ISBN: 9789175657202
Om ändå vi alla gjorde som Stig!
Jag är både imponerad och avundsjuk! - Stig har
verkligen gjort det jag själv drömt om att göra,
tänkt säkerligen tusen gånger, till och med
påbörjat ett antal gånger; och aldrig fått till fullt
ut i verkligheten. Han har skrivit en egen bok
om sitt arbete och sen 2021 gett ut den själv via
Solentros tjänst- “Gör en egen bok”.
Boken
”Samtal
och
Förändringsarbete:
Lösningsfokus” är en innehållsrik, lättläst och på
alla sätt trevlig liten bok om det
lösningsfokuserade förhållningssättet.
Stig har jobbat med olika former av behandling i
över 40 år och varit intresserad av det
lösningsfokuserade förhållningssättet sedan
80-talet. På lite drygt 100 sidor sammanfattar
han sina yrkeserfarenheter i form av en
lösningsfokuserad grundbok. Pedagogisk och
lättläst men kanske lite tunn både på gott och
på ont.
På gott i betydelsen att en på bara några timmar
kan läsa igenom den och få en bra bild av hur
en kan jobba lösningsfokuserat.

Tunt i betydelsen att där finns väldigt lite
som refererar till något annat än Stigs
egen erfarenhet. Även om jag lätt kan
förstå hans känsla när han i
avslutningen skriver att ”Jag har
medvetet valt att inte lista en massa
forskning, det här är inte en vetenskaplig
text, utan en berättelse om socialt arbete
i praktiken.” så blir det ändå i mina ögon
en svaghet i boken. Likväl som att en
renodlat akademisk forskare bör kunna
beskriva verkligheten så bör en praktiker
kunna ta till sig, använda och referera till
forskning. Men vad jag framför allt
saknar är reflektioner kring Stigs egen
effektivitet, koppling till vad som hjälpte
vilka klienter när och vad klienterna
tyckte. Jag tycker också att kapitlet om
utvärdering är väldigt tunt.
Med detta sagt så tycker jag som sagt att
det är en mycket bra bok som väl
förtjänar att både läsas och spridas. Där
finns
många
spännande
tankar,
matnyttiga tips och bra idéer för både
nybörjare
och
mer
erfarna
lösningsfokuserade praktiker.

Niklas Waitong
Socionom och handledare, Waitong Utbildning
Webbsida: www.waitong.se
E-post: niklas@waitong.se
Telefon: 070 295 24 99
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Boknytt:

Perspektiv som gör skillnad -

Meningsskapande samtal i praktiken.
Författad av Johan Bysell och Michael Hjerth (2022)
Artikelnummer: 77411987

Forskning har i decennier visat att
relationen är viktigare än metoden när
det kommer till att skapa goda samtal.
Och hur gör vi egentligen för att skapa
goda relationer och hur kan vi förﬁna
våra sätt att få till meningsfulla samtal?
Boken beskriver en rad filosofiska perspektiv och
konkreta exempel för att bygga relationer,
synliggöra behov, utforska känslor, aktivera
resurser och undersöka vad författarna kallar
må-bra-mönster.
- “De flesta av oss som möter människor i vår
yrkesroll är rörande överens om att det är
viktigt att vara lyhörda och skapa goda
relationer, och det kan vara svårare att få
till i praktiken. Vi hoppas att den här boken
ska inbjuda till eftertanke och ge idéer om
hur vi kan hitta nya vägar, där vi annars
riskerar att köra fast.” säger Johan Bysell
som har skrivit boken tillsammans med
Michael Hjerth. Båda har stor erfarenhet av
förändringsarbete utifrån systemisk grund.

Integrativ handbok om konsten
att leda samtal
Boken rör sig mellan det abstrakta och det
konkreta. Hur kan vi förstå oss själva, vad är
egentligen ett samtal, hur kan vi se på problem
och hur kan vi arbeta med resurser. Vi påminns
om vikten av att ha ett tydligt fokus, förbereda
oss väl och samtidigt lära oss att improvisera
och experimentera. Vad händer om vi
exempelvis lånar synsätt från dem vi möter och
översätter perspektiv från dataspelsvärlden till
en persons vardagsliv?

I bokens avsnitt om spelfullhet ger
författarna exempel på hur vi kan låna
förutsägbara principer som finns i
spelvärlden till att få bättre grepp om
vardagen.
- “Dessa synsätt kan användas både av
psykologer, terapeuter och lärare,
och även av föräldrar och personen
själv” säger Michael Hjerth som
arbetar
som
psykolog,
har
högfungerande autism och gillar att
spela datorspel.
Psykoterapiforskaren Scott D. Miller har
skrivit
en
introduktion
om
klientorienterad feedback och deliberate
practice. Annika Brar, habiliteringsläkare,
har skrivit förordet och professor Eva
Bojner Horwitz lyfter i bokens efterord
kopplingen mellan samtal, konst, musik
och hälsa. Boken innehåller gott om
fallexempel, övningar och illustrationer.
Nicole
Wolpher,
socionom
med
vidareutbildning i psykoterapi och som
själv lever med adhd, är medförfattare till
sista avsnittet som handlar om att leda
samtal i grupp.
Boken vänder sig till dig som arbetar med
behandling eller möten inom vård, skola
och omsorg och kan ses som en
integrativ handbok i konsten att leda
samtal.
Boken finns hos bokhandlare på nätet
och i butik från och med februari 2022 texten är delvis hämtad från bokförlaget
Gothia Kompetens.
www.SFLK.org
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Diplomerad i Lösningsfokus:
Mustafa Al-Kinani

2022

- JAG FICK ETT TILL DIPLOM!!! 😍
- Jahaa grattiss! vad har du fått diplom i den här
gången? 🤗
- I något som heter lösningsfokuserat arbetssätt!
- Gud va roligt det låter, grattis! Vad innebär det
sättet då?
- Va, äää hmm…

- Hahahaha nu börjar jag bli förvirrad
asså 😅
- Ja jag med… 😆🙄
- Grattis dock för diplomen 🤣
15 minuter passerar

- Nämen vänta, låt mig försöka igen!
- Okej, I am all ears! 😀
Skriver flera gånger och suddar
- Det är ett förhållningssätt där en ska
uppmärksamma människors resurser,
- Hur ska jag förklara… alltså att en talar med
personer och hjälper dem lösa problemet liksom, titta på det som funkar och göra mer
av det. Så först ber en klienten att tala
förstår du?
om vad hen vill förändra i sitt liv, sen,
- Ja men hur gör en? 🤔
efter att en lyssnat, ska en välja att
- Oj haha okej men typ såhär… eller nej alltså inte
fokusera på lösningarna, sen bygga
”så här”, för att det är ingen metod direkt.
vidare på dessa. Genom frågan ”vad
- Jaha…
mer?”.
- Jahaa okej nu förstår jag mer, wow
Öronbedövande tystnad, båda funderar
låter spännande.
- Ja, och samtidigt ska en inte jobba för
- Ja… det är mer som ett förhållningssätt typ.
hårt! ”don’t work too hard”.
- Okej… så vad går det ut på då?
- Hahahahah och nu säger du det?
- Ääää nämen typ att en ska fråga patienten ”vad
🤣🤣🤣 Vad betyder det? Det låter så
mer?”
motsägelsefullt 😵
- Hahahaha vah, nu förstår jag ingenting 😅
- Ja, nej inte alls egentligen. En
- Jo jag kan tänka mig det (att du inte förstår)
eftersträver att låta personen själv
och det är svårt att förklara. En ska typ utgå
”göra jobbet” så att säga. 😉
från att en alltid har resurser. 😊
- Så varför kommer de till dig då? Är
- Okej så alla människor har resurser?
inte tanken att DU ska ge dem lite
- Ja, precis så!
perspektiv? 😂
- Okej gick du utbildning för att förstå det 😂😂
- Nej nej, mitt jobb är bara vattna
förlåt jag menar inte att vara jobbig nu, och är
blommorna, inte ogräset! 😎
det inte då något som typ alla känner till?
- Ojojoj /(shohooo) nu kommer det
- Ääh hahha 😅 Joo så är det kanske och det här
vackra metaforer. Så berätta mer om
handlar typ om andra saker liksom. Okej såhär:
det! 😉
det handlar om att en ska lyssna, välja och sedan - Hahah bra där! Jo men att en ska låta
bygga på något utifrån det som klienten säger!!!
klienten själv komma fram till sina
- Jaha du menar såklart att vi kan välja vad vi
resurser. En ska liksom alltid börja
fokuserar på? Och att en ska fokusera på
med resurserna, istället för det som
lösningar? Är det det?
bidrar till ohälsa 😊
- Nej jo neej inte direkt så heller…
- Så du menar att en ska undvika att
tänka så mycket på problemen och…
Svettig tystnad 😰
www.SFLK.org

s.23

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD KORTTIDSTERAPI #28, 11 April, 2022
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- … fokusera på lösningar? vad gör en om en mår
dåligt? En orkar inte tänka på lösningarna då,
det kan jag försäkra dig om 😄
- Hahaha jo så är det nog, du har rätt. Självklart
ska en få må dåligt, och kanske inte stanna så
mycket i det, utan det är viktigt att prata om vad
som kan vara annorlunda. Det är egentligen
nyckelordet för detta förhållningssätt, att
förändra så att situationen blir annorlunda.
- WOW 👏 Okej, ja du har rätt. Jag känner igen det,
att en lätt kan fastna i ältande och att tycka
synd om sig själv. Det kanske inte blir så mycket
av egentligen.
- Precis. Därför använder en många gånger ord
såsom ”anta att, nytta, annorlunda, skillnad,,
istället, mer, hoppas, tecken” för då blir det så
tydligt när förändringen börjar ske!
- I see I see! Det här låter mäktigt ändå 😃 På ytan
verkar detta så ”självklart” och egentligen är det
ju inte det, jag kan tänka mig att en behöver öva
in detta förhållningssätt för att använda det på
bästa sätt.
- Precis! Förstår du nu varför jag är så taggad och
glad för det här? 😍
- Hahah ja verkligen, grattis igen! Hör av dig
senare och berätta hur det gått. All lycka till dig!
Du är grym 👏🙌👏
- Tack 💗

www.SFLK.org
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Förord till metod: “Att lösa
konﬂikter med smarta frågor”
skriven av Gunnar Törngren, 2022
Det utförs många och mycket spännande arbeten i landet, ibland
lösningsfokuserat, ibland “annat”. Det Susanna beskriver i sin artikel på nästa sida
kan kanske vid ett första påseende, kopplas till “annat” än traditionellt
lösningsfokus som vi är vana att betrakta det. Icke förty anser jag att artikeln hör
till det mest intressanta som kommit på senare tid gällande konfliktlösning.
Vid en vidare granskning får jag direkt associationer till hur det lösningsfokuserade
utvecklades - tankegångar som återfinns hos personer som John Weakland, Paul
Watzlawick med flera. I artikeln kommer deras tankegångar som att ”problem är
vanligen misslyckade lösningsförsök” igen.
Det lösningsfokuserade uppstod givetvis i ett sammanhang och jag tror att vi kan
ha viss nytta av att gå tillbaka till dess inspirationskällor; till den tid då det ännu
handlade om problemlösning och då inte enbart på individuell nivå, utan minst
lika mycket gällande interaktionen mellan människor.
Jämför även Steve de Shazers något humoristiska citat ”Det intressanta är inte vad
som händer mellan öronen utan mellan näsorna”. Det är ur detta perspektiv som
jag anser att Susannas artikel kan läsas.
Eller för att komma med ännu ett citat: ”Det viktiga är inte att ha kontakt med
sina känslor - det viktiga är att ha kontakt med varandras känslor”.

Gunnar Törngren
Utbildare och handledare
Websida: www.gunnar-utbildning.se
E-post: gunnar.torngren@telia.com
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Metod: Att lösa konﬂikter med
smarta frågor
skriven av Susanna Bergvall, 2022
Vill du slippa dränerande tids- och
energiförlust – och samtidigt bidra
med social kompetensutveckling?
Hur ofta lägger vi tid, kraft och energi på att
lösa konflikter?
I arbetet med barn är detta vanligt
förekommande. En metod att göra
konflikthantering smidig är för många
önskvärd, så att mer fokus och energi kan
läggas på andra aktiviteter.

Och visst vore det underbart om metoden
även medför att dem metoden utövas på
själva utvecklar en större social kompetens
och förmåga att förhindra eller hantera
konflikter?
Hur kan du då hjälpa andra att själv lösa
sina egna konflikter på ett smidigt och
smart vis och dessutom få en större
förståelse för det sociala samspelet?
Det här är en konflikthanteringsmetod som
jag kallar ”Hur-modellen” och som har hjälpt
mig och de elever jag arbetar med. Min
förhoppning är att modellen kan vara till
nytta och glädje även för dig. Kanske är det
mest värdefulla med metoden att eleverna
lär sig att lösa sina problem själva.

Efter en tids träning tenderar
eleverna att bli helt självgående med
denna metod.

Hur har metoden koppling
till lösningsfokuserad
pedagogik?
Artikeln handlar om hur en lär barn
att lösa sina egna konflikter på ett vis
som lämnar space för dem att även
koncentrera sig på annat som är för
dem betydelsefullt och utvecklande;
och som ger mer energi. Fokus är
barnens önskade läge, att bli sams
och kunna återgå till att umgås med
glädje, hopp och tillförlit efter att ha
hitta en fungerande väg framåt.
Förmodligen är du som läser denna
artikel en tredje part som stått
utanför konfliktsituationen - pedagog,
vuxen - vilket innebär att din roll bör
vara mycket begränsad..
Hur-modellen är opassande om: du
enbart har möjlighet att prata med
en av två barn vid en konflikt. Och
om det finns behov av att ha långa
diskussioner med den ena som
hamnat i bråk, eller om du som
vuxen vill prata mycket och ta stort
ansvar
för
andras
relationer.
Hur-modellen passar utmärkt om:
du har unga i din omgivning som om
vartannat hamnar i konflikt med
varandra där du önskar att de kunde
lösa dispyter själva på ett bra vis. Då
har du här en modell som guidar
barnen dit och som samtidigt väcker
deras empati och låter dem öva på
sitt konsekvenstänk.
www.SFLK.org
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Barn gör rätt om de kan
Lösningsfokuserad pedagogik handlar till
viss del om individuell problemlösning och
även om interaktionen mellan två
människor.
Fokus i modellen vilar på de känslor som
uppstått, parternas resurser och önskade
läge.

Den andre snyftade fram ett svar
varpå den första i sa:
-

”Förlåt, det var inte meningen.
Kan jag också få ett förlåt?”

Den andre svarade:
-

”Tack. Ja, hur har jag gjort dig
ledsen?”

När en blivit illa påverkad av en annans
beteende och en kan sitta ner med bägge
och höra bådas resurser kan de skapa
framgångsrika lösningar tillsammans.

Jag kände en stor lyckokänsla bubbla
upp inombords. Eleverna hade blivit
helt självgående i att tillämpa
modellen, utan mitt deltagande!

Här nedan går jag igenom en smidig modell
för hur en kan lära barn att själva lösa sina
konflikter och vårda sina relationer livet ut.

”Hur har jag gjort dig ledsen?”

Bakgrund till Hur-modellen
Metoden skapades när jag hade en grupp
elever i skolan som det dagligen uppstod
upprepade konflikter bland. Eftersom de
bråkade med varandra så frekvent behövdes
en metod för konflikthantering och
förbättrat socialt samspel. Jag provade olika
strategier och arbetade fram vad jag sedan
har kommit att kalla ”Hur-modellen”, som
är ett kombinationsverktyg sammansatt av
olika tillvägagångssätt. Elevernas konflikter
var som nämnt flitigt förekommande och
därmed fick samtliga involverade intensiv
träning i Hur-modellen.
Efter någon veckas nyttjande av modellen
kunde jag återigen se och höra dem i
korridoren. Med hänsyn till att jag stod på
avstånd ropade jag med glimten i ögat ”EY,
har ni en konflikt?” Varpå den ena eleven
torkade sina tårar samtidigt som hen
frågade den andre eleven:
-

”Hur har jag gjort dig ledsen?”.

Varför hamnar människor
i konﬂikt?
En av orsakerna kan vara att vi
tänker, känner och agerar utifrån
summan
av
våra
förmågor,
erfarenheter och egenskaper. För att
minska antalet konflikter krävs det
att vi lyssnar aktivt, kan sätta ord på
och förmedla vad vi känner, tänker
och vill, är villiga att kompromissa
med
utgångspunkt
från
gemensamma grundvärderingar osv.
Trots att vi vuxna har tränat i många
år
hamnar
även
vi
ibland
meningsskiljaktigheter och gräl med
varandra. När det händer kan vi
behöva erkänna läget för oss själva:
”Okej nu blev det en konflikt. Hur
löser jag det från min sida?”. Att
pausa, lyfta blicken, fundera på hur
en vill ha det och hur en ska ta sig dit
är en förmåga en kan behöva öva upp.
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s.27

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD KORTTIDSTERAPI #28, 11 April, 2022

Barn hamnar av förklarliga skäl
oftare i konﬂikt än vuxna
Barn hamnar i regel oftare i osämja mellan
varandra än vuxna, vilket är naturligt och
bra, eftersom de då har många situationer
där de kan träna på problemlösning och
slipa på sin sociala kompetens. Det viktiga är
att det finns en vuxen närvarande som de
kan ta hjälp av som guide i hur en löser
konflikter och problem. Ett utmanande
dilemma kan dock vara att t.ex. skolpersonal
får vara med om så många elevers bråk att
det, dels tar för mycket tid av pedagogens
planerade
arbetstid,
dels
dränerar
personalens energi samt att det också kan
vara svårt för den vuxna att veta vad som
kan sägas för att hjälpa eleverna att ta sig
genom konflikten.

“En ska känna sig trygg med vad en
ska säga för att det ska bli bra
resultat, både på kort och lång sikt, så
att det blir en hållbar lösning av
konﬂikten.”

Eftersom det är fullt normalt och bra att
barn tränar sin sociala förmåga är det
viktigt att pedagoger eller andra vuxna som
är närvarande för att bistå med hjälp har
tillgång till en metod som är enkel att
använda och som hjälper barnen att själva
lära sig att lösa sina konflikter och problem.
Detta innebär också att de vuxna behöver ha
en metod som går relativt snabbt att
använda och känns bra. En ska t.e.x. känna
sig trygg med vad en ska säga för att det ska
bli bra resultat, både på kort och lång sikt, så
att det blir en hållbar lösning av konflikten.
Metoden
ska
bespara
oss
från
energidränering och det ska vara lätt att
göra rätt så en kan gå vidare med minst
lika mycket energi som innan.

Konﬂiktlösning
Att lösa konflikter kan ske på minst
tre nivåer:
Nivå 1. Det får ta mycket tid till att
lyssna, prata, diskutera samt ev. göra
övningar på förmågor som kan
behövas för att minska risken att
hamna i konflikt igen.
Nivå 2. Det får ta lite tid, mellan ca
1–5 min. Det ska bli en hållbar lösning
som samtidigt går snabbt så parterna
kan återgå till exempelvis lek eller
arbete igen.
Nivå 3. Det får ej ta fokus från
aktiviteten, t.ex. under en lektion.
Lägg max en minut eller helst ingen
tid alls till det. ”Vårt huvudfokus ligger
på annat nu, lös det och gå vidare”.
Det finns många bra metoder för nivå
1, när det får ta mycket tid eller när
en bara kan prata med en av två
parter. Nivå 3 handlar om att ge så
lite uppmärksamhet till problemet
som möjligt, likt släckning.
Denna text kommer att handla om
nivå 2 på grund av att det
förekommer ett frekvent behov av
den och det saknas ett tydligt recept
för hur en kan göra det bra. Det har
till exempel uppstått konflikter på
alla lång-raster, i alla skolor, i alla
tider. Där passar modellen perfekt! En
kan även använda den i många andra
sammanhang. Plockar en även ut
specifika delar av metoden går den att
använda i alla lägen där det uppstått
en konflikt. I beskrivningen på nästa
sida kommer jag använda ordet
”elever” för att beskriva vilka som är i
konflikt.
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Ordet
kan
ändras
till
klienter,
familjemedlemmar, kollegor, barn osv. Det
står även ”vuxen” vilket symboliserar den
som kommer utifrån och ska hjälpa de som
befinner sig i konflikt att lösa problemet. Det
går också att byta ut ordet elev till ett ord
som är mer passande för din verksamhet
eller vardag.

Grundläggande tankegång
Hur

vill

ni

lösa

det

”Hur kan jag göra dig ännu
gladare?”

”Hur kan jag göra nästa gång
för att det ska bli bättre?”
Alternativt:
”Vad har jag gjort?
Varför är du ledsen?”

här?

Som vuxen lämnar du över ansvaret till
eleverna eftersom de var med när problemet
uppstod, de vet vad som hänt och vad som
behövs för att nå en bra lösning. De sitter
med andra ord på svaren och du behöver
bara coacha eller hjälpa till om de behöver
vägledning.
Guldnyckeln är: Lös det med smarta frågor.

”Förlåt. Hur känns det nu?”

”Vad kan jag göra mer för dig?”

Modellen kallas ”Hur-modellen” eftersom
frågor på ordet ”hur” är vanligast
förekommande. Hade längre namn varit lika
enkla att minnas hade modellen likväl
kunnat heta ”Lös det med smarta frågor”.

Hur-modellens grundfrågor
”Hur har jag gjort dig ledsen?”

”Kan jag också få ett förlåt?”

”Nästa gång ska jag göra såhär
istället (...) Skulle det bli bättre?”

Praktiskt utförande
Vuxen frågar bägge parter var för sig:

”Hur kan jag göra för att få dig
att må bättre igen?”

-

”Är du redo att lösa detta?”
”Vet du hur du gjort hen
ledsen?”

Alternativt:
”Hur känns det?”

-

”Den som börjar frågar den
andre hur har jag gjort dig
ledsen?”
www.SFLK.org
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Elev 2:

…1… Fråga …1…

”Hur har jag gjort dig ledsen?”

Elev 1:

-

”Hur har jag gjort dig ledsen?”
Elev 1:

Elev 2:
-

Ger
svar
till
elev
Elev 1 lyssnar tyst på svaret.

1.

-

Ger
svar
till
elev
2.
Elev 2 lyssnar tyst på svaret.

Vuxen:

Vuxen:

-

-

”Var det meningen att göra hen
ledsen? Om nej, vad är smart att göra
nu?”

…2… Förlåt …2…

…2… Förlåt …2…

Elev 1:
-

”Nej.

Förlåt”

(Här kan andra ord än just “förlåt”
användas. Elev 1 vet själv vad som
behövs för att elev 2 ska må bättre.)

…3… Repetera …3…
Vuxen vänder sig till elev 2:

…1… Fråga …1…

-

”Var det meningen att göra
hen ledsen? Om nej, vad är
smart att göra nu?”

”Vet du hur du gjort hen ledsen?
Om nej, fråga.”

Elev 2:

-

”Nej. Förlåt”
(Ordet förlåt kan bytas ut till
annan passande försoning,
som
tidigare.)

“Smartare”
Vuxen frågar bägge:

”Vad hade varit
smartare att
göra, så den
andre inte blivit
ledsen, utan
hållit sig glad?”

www.SFLK.org
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Behåll ditt förtroende för elevernas
egna konﬂiktlösnings-förmågor
Med denna metod kan det ta ca 2 min att
hjälpa eleverna att lösa sin konflikt på ett
bra och hållbart vis. Kom ihåg att det är
eleverna som äger situationen och ställer
frågorna. Din hjälp ska i huvudsak bestå av
att påminna om vilken fråga som är
passande att ställa. Som vuxen är det även
viktigt att vara opartisk i samtalet, behålla
inställningen att eleverna kommer lösa
detta själva, låta en prata åt gången och ta
en sak i taget.
Om någon elev t.ex. har mer att säga brukar
metodens steg behöva upprepas i turordning
flera gånger.
I komplexa konflikter kan en behöva rulla
Repetitionen många varv innan alla är nöjda
och har fått säga och höra vad de önskar.
Ofta kan även de svårare, komplexa
situationerna lösas på ca 10 min; där
eleverna efteråt går med glada ögon och kan
samsas igen.
Det viktiga är att den vuxne konstaterar för
sig själv: ”Okej. Nu har det uppstått problem,
en konflikt. HUR gör en då, HUR löser en
det, HUR blir en sams igen?”

-

”Kom elever! Jo, vi gör så
här… Vi ställer frågor.”

Hela poängen med metoden är att eleverna
lär sig att lösa sina problem själva. Efter en
tids träning är de helt självgående med
“Hur-metoden”.

Exempel: En dag springer sex

upprörda elever fram till mig. De är så
frustrerade på varandra att samtliga
mer eller mindre gråter och pratar i
mun på varandra. Det var en
utmaning för mig att ta in
situationen, så jag sa halvt på skoj:
”Ställ er i led!” varpå de snabbt ställde
sig i led med tårar rinnandes längs
med kinderna.
Jag frågade den första vem som gjort
hen ledsen. Hen pekade på sin
klasskamrat som stod i ledet så jag
bad hen komma fram och ställa sig
till höger om mig tillsammans med
den första eleven. Självmant började
de direkt fråga ”Hur har jag gjort dig
ledsen?”. Underbart! tänkte jag. Då
kan jag fråga nästa person i ledet vem
som gjort hen ledsen. Nästa elev
pekade på en fjärde klasskamrat som
också stod i ledet. De fick tillsammans
stå på min vänstra sida. Likaså de
började självmant fråga: ”Hur har jag
gjort dig ledsen?”.
Det var för mig omöjligt att låta bli
att känna ett starkt ”WOW” när jag
sedan vände blicken framåt. De två
kvarvarande eleverna i ledet såg tyst
på varandra, ställde sig mitt emot
varandra och frågade samma sak. Där
var då helt plötsligt tre par elever
som, utan min hjälp, rullade
Hur-modellen. De pratade, frågade
och lyssnade på varandra i turordning
och jag stod i mitten och gjorde
ingenting.
Efter någon minut såg jag hur ögonen
började glittra hos det första paret,
leenden smög sig tillbaka och de
kramade om varandra. Strax efter
hände liknande i de andra paren och
alla sex elever gick med stolta och
glada steg tillsammans därifrån.
Spektakulärt!
>>>
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Mitt hjärta svällde av glädje och stolthet.

Att ställa frågor är vinnande
Några yngre elever byggde lego på
förmiddagen och hamnade i konflikt
nästintill var femte minut. Det gick åt så
mycket tid till att lösa problemen att det till
slut kändes ohållbart. Så precis innan lunch
fick de istället ägna ca 10 min åt att träna på
att ställa frågor till varandra. Om någon gör
något som upprör dig, ställ en fråga. Det kan
vara nästan vilken fråga som helst. Är den
din? Kan du flytta dig? Kan jag ta den? osv.
Efter lunch fick de fortsätta bygga med lego
och 0st konflikter uppstod på tre timmar!
De lekte glatt med varandra! Ibland fick jag
påminna dem när jag hörde en upprörd ton
från elevgruppen. Då sa jag bara: ”Hey, ställ
en fråga”. Då hörde jag samma upprörda ton,
något ansträngt, fråga: ”Kan jag få den?!” följt
av ett rasslande ljud från legolådan och ett
mycket nöjdare ”Tack” och sedan inget mer
än skratt och bygge. Tala om 10 minuters väl
investerad tid innan lunch! På förmiddagen
gick jag som en jojo fram och tillbaka. Det
uppstod konflikter i princip hela tiden. Efter
lunch kunde de leka i harmoni timmar i
sträck tillsammans!
Fokusera inte på vem som gjort fel eller
vad som har hänt, utan fokusera på…
Forskning pekar tydligt på att det vi
fokuserar på i livet växer samt att hur goda
sociala relationer påverkar livskvalitén. Att
ha en vän påverkar till och med
skolresultaten, hur vi lär oss andra ämnen
och hur väl vi presterar. Därför är det viktigt
att lära barn hur de kan hantera konflikter
när det blir skavsår i relationerna; vilket det
kan bli inom både skolan, familjen,
arbetslivet, under fritidsaktiviteter osv. Det
är en förmåga som kommer att påverka
hela livet.

Därav är det viktigt att fokusera på
vilka frågor en kan ställa för att
konflikten ska lösas för att vi ska
uppnå ett mer önskat läge.
Eftersom forskningen tyder på att det
blir mer av det vi uppmärksammar,
fokusera på de framåtsträvande,
nyfikna frågorna. Det kommer leda
till ökad känsla av kontroll/inflytande
hos eleverna och ökad livskvalité. Låt
dem träna och var med och hjälp när
det behövs. Efter att de använt
frågorna tillräckligt ofta kommer de
själva bli tillräckligt starka i det för
att kunna göra det på egen hand.

Hur modellen går även i linje
med LGR 11 och LGR 22,
framförallt kapitel 1,2 och 4.
Ett exempel är att det står ”Eleverna
ska ges förutsättningar att utveckla
tilltro till sig själva samt sin förmåga
att samarbeta och att hantera
konflikter på ett konstruktivt sätt.”
Många fler citat kan tas ut.
Hur-modellen är utvecklad för att
främja elevernas egen utveckling på
bästa vis.
Något som kan vara extra hjälpsamt
är att rita upp Hur-modellen så att
eleverna ser. Det blir tydligare för
dem, de får en större förståelse för
processen, ser när de är klara och att
inget oväntat kommer att hända.
Dessutom ligger alla steg i elevernas
egna händer.

Hur kan du göra när det
dröjer innan metoden ger
resultat?
Läs hur på nästa sida >>>
www.SFLK.org
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Gå från historieberättande till
lösning
Det kan vara lätt att fastna i alltför
långdragna berättanden om vad som hänt.
Att spendera för mycket tid på att lyssna
till denna typ av historieberättande har i
enligt min upplevelse sällan varit
konstruktivt
och
tenderat
att
förlångsamma vägen till lösning.

Exempel: Alla kommer fram samtidigt

“The answers you get
depend on the questions
you ask”
- Thomas Kuhn
1922 - 1987
Kuhn
var
en
amerikansk
vetenskapsfilosof som bland annat
myntade
termen
“paradigm
skifte”, som idag nyttjas som
idiom inom både det svenska och
engelska språket.
Den verkliga skillnaden som Kuhn
gjorde ligger dock inte begravd i
smittsamheten av ett av hans
begrepp, utan ligger i det faktum
att han på egen hand förändrade
vårt sätt att tänka kring
mänsklighetens
mest
organiserade försök att förstå
världen.

och vill överlåta konflikten till den vuxne.
Alla vill berätta vad som hänt och hur
mycket fel de andra gjorde.
Vuxen:
- ”Bra att ni kommer till mig och vill ha
hjälp med att lösa detta. Jag lägger inget
fokus på vad som hänt eller vem som
började. Jag bryr mig om vem som tar
ansvar först och avslutar det. Hur vill ni
lösa det här? Den som först frågar den
andra ”Hur har jag gjort dig ledsen?” får ett
vuxenpoäng.” Sedan är det bara att vänta
med hoppfull min.
“Jag bryr mig om vem som tar ansvar
först och avslutar det. Hur vill ni lösa
det här?”

Vänd försvar till nyﬁkenhet
Vid konflikt är det lätt att den ene eller
båda
parterna
hamnar
i
en
försvarsställning.
Den
som
intagit
försvarsställning har svårt att både ta till
sig information och tänka konstruktivt. En
nyfiken
inställning
innebär
en
mottaglighet för information och intryck.
Det är därför viktigt att bryta eller hindra
en försvarsattityd och istället främja
nyfikenhet. Se exempel på nästa sida >>>
www.SFLK.org

s.33

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD KORTTIDSTERAPI #28, 11 April, 2022

Exempel: Elev 1 berättar att elev 2 gjort
hen ledsen. Vuxen går till elev 2 och frågar:

-

”Vet du om att du råkat göra elev 1
ledsen?”

Elev 2 känner sig direkt hörd och
början till hjälpt. Då brukar hen bli
redo att vilja lösa konflikten.

Elev 2:

-

”Jag har inte gjort något!”
(försvarsattityd)

Vuxen:

-

”Ingen frågar vad du gjort, utan jag
talar om för dig att det du har gjort
har råkat göra elev 1 ledsen. Var det
meningen?”

Elev 2:

-

”Nej”

Vuxen:

-

”Å va bra! Då borde du vara nyfiken
på hur! Fråga elev 1 hur har jag gjort
dig ledsen?”

Hur minskar du försvars-attityden
hos elev 2?
Uppkomst av försvarsattityd kan fullständigt
hindras innan den uppkommer genom hur
den vuxne tar sig an konflikten. Ofta har
upprinnelse till ett tveksamt beteende en
dold eller otydlig förhistoria.

Vid mild aﬀekt
Upprördhet och affekt är naturligt vid
konflikt och hindrar konstruktiv
kommunikation och problemlösning.
Hur kan du dämpa affekt-tillståndet
så att en bra kommunikation blir
möjlig?

Exempel: Elev 1 berättar att elev 2
varit dum.
Vuxen till elev 2:

Elev 2

-

-

säger att elev 2 har gjort hen ledsen.

Vuxen säger “tack” till elev 1 och går bort till
elev 2 med frågan:

På så vis skapar vi en trygg konfliktlösnings
miljö för både elev 1 och 2.

”JA!” (plus ev. längre svar)

Vuxen:

Exempel: Elev 1 kommer till en vuxen och

- ”Hej! Har elev 1 gjort dig ledsen?”

Har elev 1 gjort dig ledsen?”

”Ojdå! Det var mindre bra!
Tack för att du berättar. Det
ska vi ta hand om. Jag förstår
om du vill ha ett förlåt. Vet du
om att du också råkat göra
elev 1 ledsen? Fråga elev 1, hur
har jag gjort dig ledsen?”

Elev 2 till elev 1:

-

”Hur har jag gjort dig ledsen?

www.SFLK.org
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Uttalad aﬀekt, ena parten –

Kraftig aﬀekt -

Iscensätt positiv atmosfär (riggad
lycka).

När de känner sig motvilliga
inför kommunikation.

En alltför upprörd sinnesstämning hos den
ena part kan fullständigt blockera försök till
kommunikation. Om den andra parten är
något mindre upprörd, kan situationen
vändas och hanteras med hjälp av den, som
då också kan känna sig lyft, sedd och
uppskattad.

Om båda parterna är i kraftig affekt
är
mottag
av
intryck
och
kommunikation omöjlig. Att då
försöka
tvinga
in
dem
i
problemhantering är dömt att
misslyckas. I denna typ av situation
behöver parterna få känna att den
vuxne ser situationen och kommer
att stötta i problemlösning, vilket i sig
kan
ge
trygghet
och
lugna
känslosvallet. Dels behöver parterna
ges tid att svalna.

Exempel: Elev 1 berättar att elev 2 varit

elak och elev 2 verkar vara för upprörd för
att prata.
Vuxen till elev 1:

-

”Tack för att du berättar och jag
förstår att du är ledsen och vill ha ett
förlåt. Men kan du tänka dig att börja
ta ansvar och fråga först? Det skulle
betyda jättemycket!”

Elev 1:

-

Ja.

Vuxen till elev 2:.

-

”Hej (namn), jag ser att du är ledsen.
Du behöver inte säga något, utan
bara lyssna. Elev 1 har en fråga till
dig.”

När elev 1 ställer frågan ”Hur…” brukar det
ske en ordentlig positiv skillnad i ögonen på
elev 2. Hen blir helt plötsligt mån om att få
prata och ha kontakt, nu när den känner sig
lyssnad på. Därefter är det bara att fortsätta
rulla modellen.
“Det är deras konﬂikt, och ibland
behöver en tid till att förbereda sig på
att gå in i lösnings-mode.”

Exempel: Den vuxne frågar om de

är redo att lösa konflikten och ena
eller bägge elever befinner sig i affekt.
Låt dem vara en stund. Det är deras
konflikt och ibland behöver en tid till
att förbereda sig på att gå in i
lösnings-mode, vilket är helt okej. Låt
känslorna få sin tid och utrymme.
Säg istället: ”Okej, säg till oss när du är
redo att lösa detta. Vi är redo och
väntar på dig. Den andra är redo att
både säga förlåt och lyssna på dig (om
det är lite sant), så säg till när du är
redo.”

Uttalad

aﬀekt

-

När de avbryter varandra.
Om parterna i en konflikt avbryter
varandra är kommunikation svår och
att bli avbruten medför ofta en
känsla av ytterligare kränkning.
Därför är det viktigt att den som
öppnar upp och pratar får göra
berättelsen till sin, utan att avbrytas.

www.SFLK.org
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Exempel:
Elev 1:

-

”Hur har jag gjort dig ledsen?”

Elev 2 svarar och då börjar elev 1 prata
samtidigt. med att försvara sig eller försöka
rätta historien.
Vuxen till elev 1:

-

”Vänta, vem pratar nu? Du har precis
ställt en superbra fråga. Lyssna tyst
på svaret. Du kommer att få säga allt
det du vill säga, och vi tar en sak i
taget. Det är din tur att lyssna först
nu.”

Exempel: När elev 1 sagt förlåt kan
en fråga elev 1
Vuxen:

-

”Hur ser förlåtet ut att landa?
Hur ser elev 2 ut att må? Om
du är osäker, fråga.”

Elev 1 till elev 2:

-

”Hur känns det?”

Elev 2:

-

”Lite bättre”

Elev 1:

-

”Vad kan jag göra mer för dig?”

Dessa frågor gör att de på djupet blir
sams, på ett vis som passar just dem i
den situationen. Ibland var det ett
“dåligt” förlåt och de önskar få ett mer
genuint. Ibland räcker ett halvdant
förlåt som en och annan vuxen hade
klassat som otillräckligt medan elev 2
känner sig väl bemött. Det är onödigt
för eleverna när vuxna dömer och
krånglar till. Det är elevernas
känsloliv som står i fokus.

Alternativt: Ligg steget före om du
misstänker att elev 1 kommer att avbryta.
Redan när elev 2 börjar prata och berätta
om sina känslor, vänd dig till elev 1 och säg
”Bra att du lyssnar tyst, fortsätt med det.”. Ge
ibland en tumme upp så hen blir påmind,
utan att det stör elev 2 som pratar.

Följdfrågor som är guld värda
För att parterna ska komma till en djupare,
mer hållbar problemlösning och förståelse
för viktiga, sociala positiva beteenden kan
små följdfrågor göra underverk när stridens
hetta lagt sig.

“Dessa frågor gör att de
på djupet blir sams”

Ibland behöver någon en kram, ett till
förlåt, få höra att den andre har för
avsikt att förändra sitt beteende, eller
vad som än dyker upp. Här får de
även gå in i sin egen känsla och
fundera på vad de behöver för att må
bättre. Det är också helt magiskt att
lyssna på elever när de rullar detta
själva. När de automatiskt ställer
dessa följdfrågor gör det att hjärtat
klappar högt av kärlek och stolthet.
www.SFLK.org
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När ena parten vägrar att be
om ursäkt
Om ena parten har svårigheter med att
komma till försoning och be om ursäkt
medför det att den andra parten åter kan bli
sårad och konflikten kan trappas upp
ytterligare. Av den anledningen är det viktigt
att försöka lösa den knut som gör att den
ena parten är oförmögen att be om ursäkt.
Den som undviker att be om ursäkt lämnas
också med skuldkänslor över sin tillfälliga
oförmåga att tillmötesgå den andra, vilket
snarare ökar risken för ytterligare konflikt.

Exempel:
Elev 1:

-

Gå från DU till jag = eget
ansvar
Vid konflikt är det vanligt att fokusera
på vad den andre gjort eller kunnat
göra. Andre-fokus eskalerar lätt en
konflikt då det försätter den andre i
försvarsställning. Vi vill istället förmå
eleverna att ta sitt eget ansvar och
söka klokare vägar för sitt eget
handlande.

Exempel: Vuxen frågar bägge:
-

”Hur har jag gjort dig ledsen?”

Elev 2: Svarar och berättar.
Elev 1: Total tystnad.
Den vuxne stämmer av att elev 1 förstod vad
som gjort elev 2 ledsen, att det ej var
meningen och att elev 1 ändå ej vill be om
ursäkt. Då brukar det hjälpa att säga något i
stil med:

-

Hindra projicering på
motsatta parten -

”Vad är smart att göra nu? Jag vet att
det inte var din mening att göra tok
och att du vanligtvis är en förstående
och varmhjärtad vän.”

Att bli påmind om sina styrkor brukar göra
att en mäktar med att ta ansvar för när det
blir tok. Det finns alltid fina sidor hos en
person en kan lyfta fram - gör det!
Snälla ord som sätter rimliga förväntningar
på eleverna sitter sällan fel.

”Vad hade varit smartare att
göra så att den andre ej blivit
ledsen?”

Elev 1:

-

”Du hade kunnat…”

Vuxen:

-

”Vänta, meningen ska börja
med Jag kunde ha…”

”Inte” är kontraproduktivt
Eftersom hjärnan är inkapabel till att
visualisera
ordet
inte,
leder
”inte-satser” sällan till utveckling av
klokare beteenden. Det är som att få
svar på frågan ”Vart ska du åka?” med
”Inte till Borås…” Det blir bara rörigt. I
stället bör du hjälpa parterna att
visualisera hur de vill känna och vara.

Exempel:
Elev 1:

-

”Nästa gång ska jag inte kasta
den på dig.”
www.SFLK.org
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Vuxen:
- ”Jättebra, så vad ska du göra istället?”
Elev 1 funderar och säger sedan:

-

”Nästa gång ska jag istället lägga den
försiktigt i din hand och säga tack.”

Detta gör att de blir klokare inför nästa och
de kan lämna konflikten bakom sig med en
bättre känsla och med mer sympatiska
minnesbilder i huvudet.

När fantasin tar stopp Ibland uppstår situationer där parternas
fantasi till att själva komma på positiva,
konstruktiva lösningar eller beteenden är
begränsad. Det beror sällan på att eleven
saknar vilja att komma på något bra. I
stridens hetta kan hjärnan bli något
blockerad och behöva ges lite tid.

Exempel:
Vuxen frågar bägge:

-

”Vad hade varit smartare att göra så
den andre ej blivit ledsen?”

-

Total tystnad.

Låt dem få gott utrymme till att fundera.
Detta ger kunskap och lärdom till framtiden.
Om det trots lång tid ändå svarar med ”Jag
har ingen aning” kan du guida dem till att
be varandra om tips.
Elev 1 till elev 2:

-

”Vad hade jag kunnat göra istället?”
eller
”Vad hade du önskat att jag hade
gjort i stället?”

Viktigt just att det kommer av en fråga, så

de ej spontant säger till varandra hur
den andre hade kunnat bete sig
bättre. Använd enbart “Kan ni ge
varandra tips?” som hjälplina.

Uppmuntra följdfrågor
Med följdfrågor lär sig parterna att
förstå mer om hur deras egna
ageranden
landar
hos
andra.
Motparten känner sig lyssnad på,
respekterad och känslan av att ha
blivit sårad minskar ytterligare. Detta
samtidigt som den frågande parten
får ytterligare pusselbitar till sin bild
av hur det sociala samspelet fungerar.

Exempel:
Elev 1:

-

”Jag hade kunnat stå kvar
istället för att springa därifrån.
Hur hade det blivit?”

Engagerande
följdfrågor
skapar
nyfikenhet för den andres känslor och
upplevelser samt leder till förbättrat
socialt samspel. Det är just nyfikna
frågor som gör att en klättrar upp ur
konfliktens grop.
Med den här typen av handfasta
nycklar hoppas jag att du ska kunna
bidra till att minska konflikter,
förbättra
konflikthantering
och
framför allt utbilda dina elever i
social kompetens. Själv har jag
dagligen glädje och nytta av de här,
för mig, sociala guldnycklarna i mitt
arbete med elever på skolan.
Ingenting får mig mer fylld av
hjärtekänslor än när jag ser elever
som tidigare ofta hamnat i konflikt
självständigt lösa problem med hjälp…
www.SFLK.org
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… av Hur-modellen och tack vare den själva
vara delaktiga i sitt skapande av en mer
socialt harmonisk uppväxtmiljö. Med den
här typen av handfasta nycklar hoppas jag
att du ska kunna bidra till att minska
konflikter, förbättra konflikthantering och
framför allt utbilda dina elever i social
kompetens.

Vill Du bidra till SFLK’s
medlemsblad?
Skicka in ditt bidrag till
jonas.wells@avesta.se med
ämnesraden “SFLK bidrag” så dyker
din artikel, krönika, metod, osv.
möjligtvis upp i ett kommande
nummer.

Det är något de kommer ha stor nytta
av livet ut, privat i vänskaps- och
intima
relations-situationer,
på
arbetsplatser och mycket i eventuellt
kommande
föräldraroller
till
nästkommande generationer.
Och allt detta utan att du ska behöva
bli dränerad på kraft, tid och energi,
utan i stället kunna ha kvar dina
resurser för att fortsätta vara en god
pedagog.
Varmt välkommen att höra av dig till
mig om du vill boka en workshop i
Hur-modellen. Denna metod ska
egentligen främst upplevas. Det är när
en ser hur den fungerar i verkligheten
som den ger uttryck för sin sanna
wow-faktor.
Susanna Bergvall
Elevassistent, Kulturama
Telefon: +46 76 230 05 16
E-post: sb.bc@hotmail.se
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Krönika: Ergonomiskt ställda frågor till
både slitstarka och sköra
skriven av Dawn Cross, 2022
Med viss risk för att predika för de redan frälsta (se amerikanska uttrycket
“preaching to the choir) vill jag med all min kraft och med bägge armar lyfta vikten
av en frågas innehåll, hur den ställs, när OCH i vilken ordningsföljd.
Både att formulera en fråga och att komma till (rygg*)skott med att ställa den kan,
för alla parters trygghet i en konversation, liknas vid ergonomiska lyft. När vi
hastigt lyfter frågor (som ibland kanske längtar efter svar, eftertanke m.m.) utan en
fundering på hur tungt ett ämne kan vara (eller en förändring kan kännas) finns
där en risk för att det en eftersträvar som en förlängning av en konversation,
(närhet, samförstånd, tillit, motivation etc.) tappas och t.om. tillfälligt går i spillror.
En, eller egentligen fyra, frågor hämtade från terapeuter i USA, som jag brukar
stanna upp för att ställa mig själv och sedan se till att jag kan svara NEJ på >
INNAN < jag ger respons på något som lutar åt det “tyngre”, “djupare” och ibland det
“utmanande”
och
gränstestande
hållet,
är
följande:
H.A.L.T.!
1.
2.
3.
4.

Hungrig? (Hungry)
Arg? (Angry)
Ensam? (Lonely)
Trött, mentalt och/eller fysiskt? (Tired, mentally and/or physically)

Och när jag ändå är i farten gillar jag att ställa frågorna till dem omkring mig.
Exempel på undersökande H.A.L.T. frågor:
1.
2.
3.
4.

Vad var det godaste du åt idag/denna veckan/månaden?
Vad har varit det bästa och värsta med idag/denna veckan/månaden?
Har du känt dig tillräckligt älskad idag/denna veckan/månaden?
Har du sovit gott inatt/denna veckan/denna månaden?

Det var härligt att uppleva hur livet i denna SMS- och E-mail-friska värld kunde
förändra till det bättre när jag förmådde mig att stanna upp, se till och bekräfta att
basala behov uppfyllts innan jag djupdök för att utforska, reda ut och reparera.

Dawn Cross
Mönsterbrytare, IW-licensierad svetsare
Hemsida www.dawn-cross.com
E-post dawncrossart@gmail.com

www.SFLK.org

s.40

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD KORTTIDSTERAPI #28, 11 April, 2022

Krönika: Ergonomiskt ställda frågor till
både slitstarka och sköra
skriven av Dawn Cross, 2022
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TACK till:
➔ Dig, vår läsare för din nyfikenhet
på och engagemang för
lösningsfokus.
➔ Niklas Waitong för artikeln
“Bättre lösningsfokus med
feedback och FIT” och
recensionen av “Samtal och
förändringsarbete”
➔ Konferensteamet Kerstin
Måhlberg, Maud Sjöblom och
Stefan Görson för anordnande
av “Lösningsfokus i Tiden” samt
Niklas Waitong för fotografering
av evenemanget.
➔ Jonas Wells för artikeln “En
introduktion till lösningsforcerad
terapi”.
➔ Susanna Bergvall för artikeln
“Att lösa konflikter med smarta
frågor”.
➔ Dawn Cross för material, layout
och design.
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Vill du ha din bild
av lösningsfokus på
framsidan?
Maila den till:

jonas.wells@avesta.se

SFLK
Medlemsblad
~ AV MEDLEMMARNA, FÖR MEDLEMMARNA ~

www.SFLK.org

Kom ihåg att...
❏

❏
❏

Birgitta Fribergs håller sitt digitala frukostmöte “Starta dagen
lösningsfokuserat” mellan kl 08:00-09:00 på LF-världsdagen
* Meeting ID: 860 8778 8634
https://www.facebook.com/events/316490133795488?ref=newsfeed
Det är gratis att bli medlem i SFLK. Medlemsanmälan gör du enklast via:
www.sflk.org/medlemsanmalan
Medlemsbladet för SFLK publiceras för närvarande med
ca 4 nummer per år.
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