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Snrålrsystemislrt tänk i uardagen
Den terapeutiska utmaningen

Mia som har ett blandmissbruk sitter
tillsammans med sina foräldrar Bosse
och Ingrid i ett samtal hos mig och min
kollega. Problemberättelsen är fylld av
mångåriga konflikter och hårda ord. Vi
arbetar med reflekterande positioner för
att lyfta fram allas röster.
"l....lMin hållning är att inta en lyssnande nyfiken hållning, jag ställer inte
så mycket frågor utan ber Mia berätta
mer. Efter en stund börjar Mia gråta, det
är knäpptyst i rummet. lag tänker att det
är något viktigt som sker nu, att Mias
berättelse också innebär att hon kan visa
sin ledsenhet . lag frägar Mia om det är
okej att utforska ledsenheten lite mer. lag

utforskar skillnader och ställer frågor
om när ledsenheten kom in i familjens
liv och hur den såg ut när den inte fanns
där i reiationerna med föräldrarna och
syskon. Det senare tänkerjag som en

lagom ovanlig fråga. ..fag känner att jag
stundvis är i en känsla av tvivel och osäkerhet. Att jag inte vet hur vårt samtal
kommer att sluta. fag har ingen färdig
plan utan är i ett ständigt frågande och
lyssnande till Mia. l...lMinkollega reflekterar nu med föräldrarna. Mamma
Ingrid gråter och är berörd. Hon säger
att hon aldrig förstått den ledsenhet
som nu kommit fram. Pappa Bosse
funderar högt om vad han kunde gjort
annorlunda för sin dotter. Föräldrarna
börjar tala om sig själva, att de inte helIer stöttat varandra och att de inte har så
mycket gemensamt längre. Ledsenheten
finns även mellan föräldrarna. Tonen är
nu lågmäld men lugn./..../Mia och jag
reflekterar sedan på det vi hör och Mia
säger att hon känner sig lugnare än på
väldigt länge. Att hon aldrig kunnat säga
dessa saker till sina föräldrar. Att det är
första gången de kunnat sitta i samma
rum så länge utan att börja bråka. Mia
ser förvånad ut. I . . ..lMia,Ingrid och
Bosse vill boka en ny tid för nästa familjesamtal."

Hur skapa samtalsklimat som bjuder
in i utbildningssammanhang?

- eller modet att inte veta

Berättelsen om Mia och hennes familj
och vårt arbete tillsammans utgör en av
flera berättelser om hur få ihop teori och
praktik och utdraget av dialogen använder vi ur pedagogiskt syfte för att visa på
hur det språksystemiska förhållningssättet kan användas i det praktiska arbetet.
Det är i slutet på september och vi befinner oss i en utbildningslokal på Finsens
hus i Stockholm och är inbjudna som
föreläsare/utbildare i en dag som ska
ske i språksystemisk anda. Hur skapar

med gruppen speglar också det vi tänker
kring vårt familjeterapeutiska arbete. Ett
multiverstänk innefattar även oss själva
som två kvinnliga terapeuter med olika
tempo och betoningar. Olikheterna ser
vi som pedagogiskt illustrerande att det
inte finns någon rätt eller fel terapeutisk
hållning och att terapeutrollen innebär
ett ständigt lärande om sig själv och
ödmjukhet inför människors sätt att
förhålla sig till sina liv.

man ett samtalsklimat i en utbildningssituation som bygger på samskapande,
dialogisk form, process och öppenhet
för dialog? Hur går det till när man förmedlar kunskaper i ett utbildningssammanhang som en ögonblicksbild av ett
lärande som pågår ett helt liv? Hur skapar man nyfikenhet kring det som först
kan upplevas som svårt och obegripligt?
Hur tänker vi familjeterapeuter kring
utbildningsprocessen? Kursledningens
inbjudan till oss har utgått från att vi
är lite yngre praktiker med ett språksystemiskt förhållningssätt och själva
går under psykoterapiutbildning (steg
2 Linköping systemisk familjeterapiutbildning), samt har fötter i olika
kulturer som psykiatri och socialtjänst.
Utbildningssammanhanget är en steglutbildning i familjeterapi (Karolinska
institutet och Maria Ungdom) med
elever som kommer från olika verksamheter med mångårig erfarenhet av
behandlingsarbete. Veckan innan har
gruppen haft en utbildningsdag med
Gunnar Forsberg kring språksystemisk
teori och filosofi. Vårt fokus idag är att
arbeta med dialogen från det vi kliver in
i utbildningslokalen tills vi går ur rummet där vi önskar samskapa med utbildningsgruppen under hela dagen; från
teori och praktik till rollspelsövningar
på eftermiddagen. Vi vill också förmedla ett samtalsklimat som bygger på
nyfikenhet och respekt för vårt gemensamma arbete där fokus är att förmedla
en nyfikenhet kring det multiversa. Vårt
förhållningssätt att vara i samskapande

kommen

Start: Tangofilm från Youtube - välMed en tangofilm från Youtube för
att spegla vår hållning kring samskapande, vill vi redan från början genom
att i handling sätta oss i mitten av utbildningsgruppen som är placerad i ring
(bort med alla bord) prata om den inbjudan som vi fått, våra tankar kring hur få
dialog med utbildningsgruppen om våra
egna erfarenheter av det språksystemiska
praktiska arbetet. Med reflekterandet
vill vi visa oss som personer, våra känslor och tankar och "bädda för" samtalsklimatet under dagen. Som föreläsare är
vi också en del av utbildningssystemet
och deltar både som lärare men är också
i ett lärande, d.v.s. de tankar som föds i
dialogen, påverkar även oss som i sin tur
pår.erkar utbildningsgruppen utifrån att
vi väljer att fokusera på olika aspekter
beroende på de frågor som uppkommer
och så blir det en ständig växelverkan
som följer under dagen.
Nyfiken på? Teman under dagen
Vad är ni nyfikna på? Vad gillar ni?
Vad vill ni veta mer om? Dessa tre frågor
är i fokus under förmiddagen. Vi tänker
att det gruppen är nyfikna på, är också
det som är relevant att lördjupa oss i
under dagen. Att studenternas frågor
även blir frågor som väcker vår nyfikenhet att reflektera tillsammans. Här
finns inte heller några självklara svar

utifrån

en lärarposition utan

vi tänker

att var och en av oss i rummet, har sin
bild av tankar och frågor och att den
pedagogiska utmaningen handlar om

att dven i lärandepositionen befinna oss
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i en språksystemisk anda av tvivel och
osäkerhet. Att inte riktigt veta, att dagen
följer vissa ramar men ändock sker något
unikt som samskapas i dialog och i ett
nu. Att det svåra också innefattar bådeoch-tänkande och ett fortsatt nyfiket

lärarande. Några av de teman vi väljer
att arbeta med bygger på utbildningsgruppens frågor:
Hur förstå det multiversa i det praktiska arbetet?
Frågorna handlar om att hur få in
allas röster i samtalen och hur förhålla
sig till allas sanningar och upplevelser?
Vi arbetar med konkreta berättelser och
utforskar begreppen nyfikenhet och
att inte-veta. Att vara expert på att leda
samtalet är något annat än att vara expert på ämnet. Vi arbetar med reflektioner kring att ha ett förhållningssätt som
bygger på att det inte finns någon objektiv sanning utan att allt sker i en kontext
där vi som terapeuter också är delaktiga
med våra röster. I detta ligger också
utmaningen att titta på oss själva - hur
vi själva tänker kring vårt behandlingsarbete och synen på förändringsarbetet
samt även se i vilken kontext vi ingår.

"New Yorksnobbism"

Utbildningsgruppen talar om att det
språksystemiska perspektivet kanske
passar en mer intellektuell grupp som
har språket som bekvämt uttrycksmedel,
som kan röra sig i olika begrepp och
abstrakt tänkande. Även här arbetar vi
praktiskt och konkret - vi lyfter ut olika
begrepp och kopplar det till det praktiska arbetet genom terapiberättelser.
Vi pratar om lyssnandets funktion - att
vara i flera dialoger samtidigt och att
skapa klimat för samtal som i sig kan
se olika ut. Vi utforskar vad ett nyfiket
förhållningssätt kan innebära i praktiken - vad händer i rummet när jag som

terapeut har denna hållning, hur ställer
jag frågor, vad lyssnar jag till?
Människans önskan om en expert
Utbildningsgruppen lyfter fram denna aspekt och människors önskan om
att få råd i svåra situationer. Vi arbetar
även med detta praktiskt och diskuterar.
Det finns inget rätt eller fel. Kanske både
och. Det krävs dock mod att vara i tvivel
och osäkerhet, att vara den som inte vet.
Det är en utmaning att tänka att människor har resurser och kompetens - att
det i dialogen finns en kraft som leder
till nya tankar och handlingar.
Vems språk - måste jag använda ett
språk som inte är mitt?
Utbildningsgruppen talar om språket
och betydelsen av intoning, inlyssnande.
Vi arbetar med att fundera över ord som
familjen använder, språk som familjen
talar och skillnader mellan familjemedlemmar. Även här visar vi genom terapiberättelser olika sätt förhållningssätt till
det språk som används. Vi pratar även
om att vi blir till i språket - vad som
talas om hur det blir centralt.
Samskapandet - dilemmat i en sam-

hällskontext med färdiga diagnoser
Hur förhåller vi oss själva till dessa
berättelser i den kultur vi befinner oss
i där kraven ökar på experttänkande.

vi över under
dagen och vi arbetar inte med svaren
utan nya frågor ställs där var och en
funderar vidare kring sin egen organisationskontext. Att arbeta inom en kontext
som kräver diagnoser, som kräver medicinska utlåtanden - hur kan vi arbeta
med att få in det multiversa och nyfikna
Dessa frågor reflekterar

förhållningssättet också?
Att prova på - rollspel och som-

omövning
Vi bjuder in till att jobba mer praktiskt kring ett rollspel. Huvudfokus för

rollspelet är att jobba med begreppet
multiversa utifrån de samtal vi haft.
Att se till olika perspektiv och lyfta
fram olika röster och arbeta med den
terapeutiska nyfikenheten. Vi anpassar
övningen och jobbar med en som-omövning där flera kan delta. Deltagarna
är både familjemedlemmar, terapeuter,
reflektörer på samtalet, reflektörer på
helheten. Och varje person har någon
som lyssnar som-om också. Vi som lärare är också med i lärandeprocessen på
olika sätt, både som stöd i rollspelet och
som samtalshållare i samband med reflektionerna efter rollspelet.
Akvarieformens förtjänst - nya frä-

gor och tankar
Vad tar ni med er, vad har ni gillat och
tips till oss? Med de frågorna får vi alla
i akvarieform reflektera över det arbete
vi gjort. Aven kursledningen är med och
reflekterar som ett eget system. Vår reflektion efter dagen är en känsla av ödmjukhet. Både att ha fått vara med i något
spännande, att tillsammans utifrån diaIogform arbetat med förhållningssätt men
också utmanandet. Utmaningenbestår

i att fortsätta fundera över förhållningssätt. Att fortsätta fundera kring navigering i de system vi själva verkar inom.
Hur förhålla oss till påtryckande krafter
kring behov av sortering och att sätta
etiketter på människor? Vilken plats kan
det familjeterapeutiska arbetet fortsätta
ta i samhällsdebatten och hur ta plats i
media? Hur få ut det skrivna ordet så att
det blir begripligt och väcker nyfikenhet?
Hur fortsätta hålla frågan om familjeterapeutisk utbildning vid liv? Hur fortsätta
bedriva den svåra men roliga utmaningen
kring lärande i utbildningssammanhang
och hålla utbildningsfrågor vid liv? Hur
verka för både-och-forskning, d.v.s. att
både verka inom de ramar som dominerar inom forskningsvärlden men också
modet att gå utanför? I dialogisk anda
bjuder vi också in utbildningsgruppen att
kommentera det skrivna ordet.
Lisa Koser och Fanny Mar6ll

verkamma som familjeterapeuter i
Bromma fami ljebehandlarteam samt
Sollentuna BUP-mottagning
Familieterapiutbildning - Grundläggande
psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk
inriktning ("steg l") med Peter Comstedt
och Lena von Krogh - i samarbete med
Karolinska institutet och Maria Ungdom
Familjeterapiutbildning
Psykoterapiprogrammet, legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, systemisk

-

familjeterapiutbild ni ng, Linköpings universitet.
Namn- och personuppgifterna i dialogutdraget i artikeln är fingerade.
Svensk Familjeterapi 4/11

21

