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Titel  
LUFT – barnperspektiv på utvecklingsarbetet BUSS  
 
Title 
LUFT - a children perspective on the development work BUSS 
Sammanfattning 
Abstract 
In 2002 the Norrköping municipality decided to establish a number of supportive teams and one teaching group 
with the purpose of developing alternative supporting efforts for children with social problems. This development 
work came to be called BUSS. BUSS today consists of four local teams, team Ett, team Norra, team Torpet and the 
Mathson School. 

The teams’ focus, beyond the commission from Norrköping municipality, is to reduce the number of children 
being placed outside their own homes, get them to function in school, develop their self-confidence and social 
competence. Also their task is to support parents and take up a functional spare time for the children. In our study 
we start with a child’s perspective and focus on three different dimensions: the child’s view of its own existence 
within the development work, the parents’ view of the supporting efforts, and finally whether the children and 
parents feel that the teams and municipality manage to achieve their goals. The study is qualitative and has its 
foundation in interviews and written inquiries with a total of 17 children and parents. The purpose of this study is to 
try to ascertain what children and parents mean when they tell us about the development work of BUSS. 

To help us we have found inspiration from the hermeneutic theory where interpretation is the main research 
method. We highlight what the informant tells us using symbolic interactionism and knowledge sociology, two 
theories which emphasize human interaction and language.  

The study indicates that children and parents find the help and support received to be sufficient. The children 
describe support received in different spheres, such as school and spare time. The parents emphasize that it is 
important they also receive help and support. The parents question that the focus is on the school’s compulsory 
subjects. It appears that the teams do not achieve their goals at present, but the parents are of the opinion that the 
help and support received has its foundation in the teams’ goals. Furthermore it appears that the staff have a 
significant role in the children’s socialization, as they are seen as adult role models. The value of continuity in the 
children’s development is emphasized, and changes in staff are perceived as having a negative effect. The time limit 
on the supporting effort and reduced time for the children in the school environment is also called into question.  
Nyckelord  
Barnperspektiv, kvalitativ studie, hermeneutik, symbolisk interaktionism, kunskapssociologi, utvecklingsarbetet BUSS, 
kommunala insatser, särskilda behov  
 
Keywords 
Children perspective, developmental work, hermeneutic theory, symbolic interactionism, qualitative research,  knowledge 
sociology  
 



Förord 
Efter ett år tillsammans med barn, vårdnadshavare och personal inom BUSS är nu uppsatsen 
äntligen färdig. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer som gjort studien möjlig. Först vill 
vi framföra ett varmt tack till alla de barn och vårdnadshavare som har medverkat med sina 
berättelser under året, utan Er hade inte studien varit möjlig! Vidare vill vi tacka personal vid 
samtliga team för att ni varit tillmötesgående vid kontakten med våra informanter, samt för den 
uppbackning vi fått. Ett särskilt tack vill vi rikta till Hans-Göran Säwar, Helga Waerme och Mia 
Wiman som har stått ut med oss och agerat bollplank i alla lägen. Dessutom vill vi framföra ett 
tack till vår handledare Ann-Margret Grewin som läst våra utkast och kommit med vägledning 
och förslag om hur vi kunnat förbättra uppsatsen.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som gett oss det stöd och den uppbackning vi varit i 
behov av.  
   
 

Tack! 
 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 2 
AVGRÄNSNINGAR 2 
REFLEKTIONER KRING SVÅRIGHETER 2 
URVAL 3 
LÄSANVISNINGAR 3 
BEGREPPSFÖRKLARING - BARNPERSPEKTIV 4 
BARNETS BÄSTA 6 
TIDIGARE FORSKNING 8 
BUSS 9 
KOMMUNENS MÅL 9 
ORGANISATIONSMODELL 10 
MODELL ÖVER UPPSATTA MÅL 11 
VERKSAMHETERNA 12 

TEORI 13 

SYMBOLISK INTERAKTIONISM 13 
KUNSKAPSSOCIOLOGI 15 

METOD 19 

EMPIRI 19 
OBSERVATIONER 19 
INTERVJUER 20 
ENKÄTER 22 
TOLKNINGSPERSPEKTIV - HERMENEUTIK 22 
HERMENEUTISK CIRKEL (DUBBEL HERMENEUTIK) 23 
ANALYSMETOD 24 
REFLEXIVITET 25 
ETISKA RIKTLINJER 26 

RESULTAT 28 

TEMA 29 



SKOLA 29 
PLATSENS BETYDELSE 33 
FÖREBILD 35 
TRYGGHET 38 
SAMTAL 41 
ORO 43 
BARNENS FRAMSTEG 44 
PROCESS 49 
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 52 
MÅL 54 
SAMMANFATTNING – LIKHETER/SKILLNADER - BARN/VÅRDNADSHAVARE 55 

SLUTDISKUSSION 57 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 63 

SAMMANFATTNING 64 

KÄLLOR 66 

BILAGOR 69 

BILAGA 1 NORRKÖPINGS KOMMUN 70 
BILAGA 2 NORRKÖPINGS KOMMUN TEAM NORRA 72 
BILAGA 3 NORRKÖPINGS KOMMUN MATHSONSKOLAN 73 
BILAGA 4 NORRKÖPINGS KOMMUN TEAM TORPET 74 
BILAGA 5 NORRKÖPINGS KOMMUN TEAM ETT 75 
BILAGA 6 INTERVJUGUIDE – VÅRDNADSHAVARE 76 
BILAGA 7 ENKÄT TILL BARN. 77 
BILAGA 8 BREV TILL FAMILJ. 78 



 1

Inledning 
Vi talar ofta om vikten av att bli sedd och bekräftad. Att behandla någon som luft är ett 
kännbart straff i möten mellan människor. I vår kultur finns en tradition att ibland behandla 
barn som luft. Bokstäverna som bildar ordet ”luft” kan bli intervjuarens bästa hjälpmedel mot 
detta. L-yssna, U-ppskatta, F-förstå, T-ala. Lyssnandet är basen i all kontakt såväl med barn 
som med vuxna.1  

 
I olika sammanhang har det konstaterats att det i Norrköpings kommun, trots kommunala 
stödinsatser, finns ett stort antal barn som inte får tillräckligt stöd i sin utveckling. Detta är en 
negativ utveckling som Norrköpings kommun önskar avhjälpa. Allt fler barn uppfattas idag som 
barn med särskilda behov. En del av skolans specialpedagogiska insatser används för att hjälpa 
dessa barn. En arbetsplan beslutades av kommunstyrelsen i Norrköping 2003 och fastställdes 
därefter av Barn – och ungdomsnämnden samt Socialnämnden. Syftet var att utveckla 
kvalificerade stödinsatser till de barn som har de allra största behoven av samhällets stöd. 
Utvecklingsarbetet kom att kallas BUSS, Barn – Ungdom – Social – Samverkan. Det inledande 
citatet om ”luft”, att Lyssna, Uppskatta, Förstå och Tala anser vi inte enbart varit något för oss 
som intervjuare att tänka på. Vi anser att det tydligt speglar tanken bakom BUSS.  Kommunens 
långsiktliga planering och teamens uppdrag är att  
 

utveckla alternativa stödinsatser i närmiljö i syfte att minimera placeringar av barn och 
ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och 
socialtjänst.2 

 
BUSS innefattar idag fyra lokala verksamheter: Team Ett, Team Norra, Team Torpet och 
Mathsonskolan. Teamen3 arbetar med barn med sociala problem och åldersgrupperna varierar 
mellan åldrarna 7-16 år. De gemensamma målen för teamen är att förbättra samverkan kring 
barnen och att utveckla barnens individuella färdigheter och självförtroende. Team Ett, Team 
Norra och Team Torpet har till uppdrag att arbeta utifrån en helhetsyn, vilket innebär att ”utgå 
från människans totala situation i samhället, i familjen, i arbetet för detta arbete krävs samarbete 
mellan olika instanser som har kunskap om barn och familj.”4 Mathsonskolan inriktar sin 
verksamhet på individanpassad skolgång. 
 
Alternativa stödåtgärder kan vara bra, men vem har i egentlig mening tolkningsrätt? Vi anser att 
det är de individer som åtgärderna riktar sig till, i vårt fall barnen och deras vårdnadshavare. 

                                                 
1 Näsman, Elisabet & von Gerber, Christina. Det angår ju oss. (Linköping, 2003) s. 23 
2 Norrköpings kommun. Fastställande av arbetsplan för ”BUSS-gruppen”. Dnr BUN-330/2003 (2003-08-20) 
3Hädanefter kommer Team Ett, Team Norra, Team Torpet och Mathsonskolan att benämnas team, för att 
underlätta läsningen. 
4 Larsson – Swärd, Gunnel. Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. (Lund, 1999) s. 11 
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Genom att låta barnens och vårdnadshavarnas röster bli synliga i texten visar vi hur de uppfattar 
det team barnet är inskrivet vid.  
 

Syfte och frågeställningar 
Studien har pågått under en begränsad tid, läsåret 2004/05. Uppsatsen skrivs på uppdrag från 
Norrköpings kommun, där uppdraget innebar att spegla ett barnperspektiv i vilken barnens röster 
skulle synliggöras. Syftet var att ta reda på inskrivna barn och vårdnadshavares syn på 
utvecklingsarbetet BUSS. I studien lyfter vi fram barnens syn på sin egen tillvaro inom 
utvecklingsarbetet, vårdnadshavarnas syn på utvecklingsarbetets stödinsatser samt huruvida 
informanterna upplever att det stöd och den hjälp de erhåller överensstämmer med teamens 
verksamhetsmål. 
 
Studien utgår från tre frågeställningar  

• Vad är bra och mindre bra med kommunens stödinsatser enligt barn och 
vårdnadshavare? 

• Överensstämmer det stöd och den hjälp som barn och vårdnadshavare upplever att de får 
med teamens verksamhetsmål? 

• Vilken betydelse har teamen (personalen) i barnens socialiseringsprocess?  
 

Avgränsningar 
Uppsatsen skrivs på uppdrag från Norrköpings kommun vilket innebär att fältet var bestämt på 
förhand. Övervägande antal inom aktuellt fält befinner sig i utsatt position, av den orsaken har vi 
valt att inte synliggöra enskilda individer eller de olika teamen. Det etiska hänsynstagandet har sin 
grund i vår förförståelse för deltagarnas situation.  
 
Fokus är barn och vårdnadshavares syn på verksamheten och det stöd de upplever att de får. 
Trots att BUSS är ett samverkansprojekt tar vi ej del av det arbete som bedrivs av deras 
samverkansparter, så som skola och socialtjänst, ej heller fördjupar vi oss i teamens 
arbetsmetoder. Uppsatsen behandlar enbart nutid och bakomliggande orsaker till att barnen 
hamnat vid något av teamen tas inte upp.  
 

Reflektioner kring svårigheter 
Den planerade studien var inledningsvis tänkt som en jämförande studie av de olika teamen. 
Antalet informanter vid enskilt team är få och vi har inte ansett det etiskt försvarbart att särskilja 
de olika teamen. Därför har ingen jämförelse mellan teamen blivit möjlig. Uppsatsen, ett uppdrag 
från Norrköpings kommun, planerades tillsamman med två tjänstemän (Helga Waerme och 
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Hans-Göran Säwar, en kortare tid vikarierade Mia Wiman för Säwar). Det viktiga var att 
uppsatsen skulle spegla ett barnperspektiv, i vilken barnens röster skulle synliggöras. 
Inledningsvis var fem team tänkta för studien men på grund av tidsbegränsning minskades antalet 
team till fyra. Under studiens gång har vi stött på ett antal svårigheter och nedan väljer vi att 
presentera några av dem.  
 
För att komma igång med studien redan under hösten 2004 valde vi att tidigt gå ut med 
information om studien. Tyvärr förekom missuppfattningar vid den första kontakten med 
teamen, kanske på grund av att frågeställningarna inte var utarbetade till fullo. Det visade sig att 
information om och kring den tänkta studien inte nått fram till samtliga team. Det framgick även 
att informationen från Norrköpings kommun till teamen angående den tänkta studiens 
utformning och tänkta genomförande varit bristfällig.  
 
Opåverkbara hinder är uteblivna möten. Möten vilka vårdnadshavare och barn valde att inte 
komma till. Varför barn och vuxna inte kom vid planerade möten är inte av betydelse, men har 
påverkat uppsatsen då dyrbar tid försvunnit. Tid som istället hade kunnat läggas på fler intervjuer 
eller observationer. Så långt det varit möjligt har vi försökt att undvika språkförbistringar. För att 
undvika det har hjälp inhämtats av oberoende personer, vilka läst frågor och brev för att anpassa 
den språkliga nivån. Trots det har missuppfattningar uppstått.  
 

Urval  
Då syftet är att lyfta fram barn och vårdnadshavares syn på BUSS tillfrågades samtliga aktuella 
familjer, urvalet föll på de vårdnadshavare som tackade ja till att medverka. Under studiens gång 
har det skett förändringar i teamen beträffande inskrivna barn. Några barn har lämnat teamen 
och andra har tillkommit. Under studien har totalt 17 barn och vårdnadshavare deltagit i form av 
enkäter och intervjuer. Fördelningen är tio vårdnadshavare och sju barn. Att samtliga barn och 
vårdnadshavare inte deltagit i studien är av mindre betydelse, då statistisk generalisering och 
representativitet inte är något avgörande i en kvalitativ studie. Syftet med kvalitativa studier, likt 
den här, är att ”öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga 
uppfattningar om det fenomen vi studerar.”5 Studien handlar om vad som sägs i intervjuer 
tillsammans med barn och vårdnadshavare om och kring utvecklingsarbetet BUSS.  
 

Läsanvisningar 
Uppsatsen består av sex delar. Inledande del innehåller; inledning, syfte och frågeställningar, 
avgränsningar, reflektioner kring svårigheter, urval, läsanvisningar, begreppsförklaring, barnets 
bästa samt information om utvecklingsarbetet BUSS. Del två är ett teoriavsnitt där två för studien 
                                                 
5 Holme, Idag, Magne & Solvang, Bernt, Krohn. Forskningsmetodik. (Lund, 1997) s. 101 
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relevanta teorier lyfts fram. Därefter följer ett metodavsnitt där vi redogör för de metoder vi har 
tillämpat samt hur analysen har gått till. Del fyra tar upp etiska riktlinjer som vi utgått ifrån och 
del fem består av resultatdelen där vi presenterar vad informanterna har berättat, vilket 
sammanflätas med valda teorier. I resultatdelen återger vi informanternas berättelser under teman 
skola, platsens betydelse, förebild, trygghet, samtal, oro, barnens framsteg, process, förslag till 
förändring och mål. Avslutningsvis kommer en sammanfattande slutdiskussion.  
 
Uppsatsen vänder sig till flera målgrupper, av det skälet har vi valt att bifoga en ordlista över ett 
antal forskningsrelaterade ord. 
 
I resultatdelen har ett antal åtgärder vidtagits för att underlätta läsningen. Citaten har i en del fall 
skrivits om något och vi har lagt till punkter samt kommatecken för att öka läsbarheten. I en del 
citat använder vi oss av […] vilket innebär att informanten däremellan pratar om något annat. Tre 
punkter som kommer efter varandra … ska utläsas som en tystnad. Inga informanter lyfts fram 
med namn, då vi syftar till flera informanter skriver vi vårdnadshavarna respektive barnen. Talar 
vi om både vårdnadshavare och barn, skriver vi informanterna. För att underlätta läsningen har vi 
valt att benämna vårdnadshavare i singular för hon/mamma, och på liknande sätt skriver vi 
son/han om barnen. Vi är väl medvetna om att detta kan uppfattas som att vi ser mannen som 
norm, samt att det kan ses som en förstärkning av dagens fördomar om den ensamstående 
mamman med en son i behov. Vi vill poängtera att det inte är vår avsikt och att vi enbart gör 
denna genusindelning för att underlätta läsningen. I studien har barn och vårdnadshavare av båda 
kön medverkat. När en informant talar om en specifik veckodag benämns denna x-dag, personal 
benämns med X och de olika verksamheterna benämns team. 
 

Begreppsförklaring - barnperspektiv 
Psykoterapeuten Ann-Christin Cederborg skriver ”Begreppet barnperspektiv har använts flitigt i 
debatten och forskningen de senaste tio åren. Tyvärr definieras inte alltid vad som menas och 
därmed blir det oklart vad debatten handlar om.”6 Vidare framgår att det finns en ambition i 
samhället om att  
 

sätta barnets perspektiv i fokus vid utredningsarbeten där barn berörs. Begreppet 
barnperspektiv ska utgå ifrån en respekt för barnets fulla människovärde och integritet och det 
ska betraktas som expert på sin egen situation. Detta innebär också att vuxna ska synliggöra 
och sträva efter att förstå barnets bästa (sou 1997:116). Bedömningar om vad som är barnets 
bästa bör utgå ifrån att man har talat med det berörda barnet.7  

 

                                                 
6 Cederborg, Ann-Christin. Barnintervjuer. (Falköping, 2000) s. 14 
7 Cederborg. (2000) s. 17 
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I vår uppsats handlar barnperspektivet om att lyssna till barnen för att få fram deras egen syn på 
utvecklingsarbetet BUSS. Hjälp tas också från barnens vårdnadshavare, då vi låter 
vårdnadshavarna skildra sin egen syn på sin och sitt barns erfarenheter av teamet. Syftet är att ta 
reda på vad barn och vårdnadshavare ser som bra och mindre bra med det team barnet är 
inskrivet vid, samt om vårdnadshavaren anser att barnet får den hjälp och det stöd som de är i 
behov av.  
 
Barnperspektivet är svårdefinierat då det inte enbart kan ses som ett perspektiv utan flera. Med 
andra ord kan begreppet definieras på olika sätt mellan olika individer och i olika situationer. I 
BOiU:s rapport tar de upp begreppet barnperspektiv och skriver att det finns minst tre olika 
dimensioner av begreppet. För att visa på vad de menar lyfter vi fram de olika dimensionerna:  
 

• Barn och ungas syn på sin egen tillvaro  
• Vuxnas syn på barn och barndom  
• Samhällets syn på barn och barnpolitik8  

 
I denna studie kommer den första dimensionen motsvaras av det barnen själva säger om BUSS, 
dimension två motsvaras på liknande sätt av vad barnens vårdnadshavare berättar om sin syn på 
BUSS utifrån sitt eget och sitt barns perspektiv. Den sista dimensionen blir således Norrköpings 
kommuns mål samt teamens verksamhetsmål. De olika dimensionerna kommer även att relateras 
till varandra i syfte att se om det stöd och den hjälp barn och vårdnadshavare upplever att de får 
stämmer med uppsatta mål. 
 
Halldén resonerar kring begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, hon anser att det är 
viktigt att tydliggöra vem som formulerar perspektivet, om det är barnen själva eller någon som 
enbart representerar barnen. Vidare poängterar hon vikten av att forskaren klargör sitt eget 
barnperspektiv.9 I detta arbete kommer, som står ovan, barnperspektiv utgå från tre olika 
dimensioner. Målet är att fånga barn och vårdnadshavares tankar och reflektioner kring BUSS för 
att sedan tolka dessa och sätta dem i relation till valda frågeställningar.  
 
Med hjälp av en hermeneutisk tolkningsmetod (se s. 22 ff) tolkas barnens utsagor, vilket bidrar till 
att vi kommer att kunna läsa ut mer ur texten än det som står att läsa vid en första genomläsning 
av materialet. Halldén skriver ”genom att närma sig barnens berättelser med ett textanalytiskt 
perspektiv blir det möjligt att utläsa olika meningar och fånga komplexiteten i de positioner som 
berättelserna anger för de olika aktörerna”10 Textens betydelse blir ett resultat av läsning från den 
enskilda texten mot bakgrund av den kontext som alla barns texter utgör. ”Tolkningen är på så 

                                                 
8 Barnombudsmannen. Barnkonventionen i Uppsala 2001. (Uppsala, 2002) s. 16-17 
9 Halldén, Gunilla. Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. (Linköping, 2003) s. 12 ff 
10 Halldén. (2003) s. 20 
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sätt beroende av det perspektiv jag som forskare anlägger.”11 I studien blir perspektivet 
kunskapssociologi och symbolisk interaktionism (se s. 13 ff). Vi kommer att utgå från barnens 
berättelser, i tolkningarna håller vi oss nära det barnen säger. Det barnen säger sätts i relation till 
vad deras vårdnadshavare har sagt samt i relation till verksamhetsmålen (se figur 2, s. 11). 
 

Barnets bästa  
I Sverige finns det barn som lever under förhållanden som gör att deras utveckling och hälsa 
äventyras. I vårt land är det enligt socialtjänstlagen socialnämnden som har det yttersta ansvaret 
för att barn växer upp under goda och trygga förhållanden. Årligen blir 28 000 barn aktuella för 
insatser från socialtjänsten, i de fall barn inte lever under goda och trygga förhållanden är 
socialnämnden skyldiga att hjälpa och utreda dessa barn. Vad dessa barn kallas varierar, men 
vanligt förekommande benämningar är barn i behov av stöd och hjälp, barn i riskzonen, barn 
som far illa, gråzonsbarn samt barn i behov av särskilt stöd.12 
  
Sedan 1970-talet har barn med behov av särskilt stöd betonats, de har setts som en viktig del i 
samhällets demokratiska strävan att ge stöd åt de barn som har behov av särskilt stöd i sin 
utveckling.13 Socialstyrelsen skriver att ”barn i behov av särskilt stöd definieras som barn vars 
svårigheter kan ha sin grund i fysisk, psykisk, social eller emotionell skada eller kan ha uppstått 
genom en bristsituation i uppväxtmiljön [...] som andra exempel på barn som kan behöva stöd 
nämns barn med: koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter, inlärningssvårigheter, 
känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter och flyktingbakgrund samt barn som far illa.”14  
 
Professor Gunvor Andersson skriver att flera forskningsrapporter pekar på att barnen inte 
kommer fram så tydligt i socialt arbete, trots att personal inom socialt arbete bör ha barnets bästa 
som ledstjärna.15 Idag är det fler barndomsforskare som ser på barnen som sakkunniga 
informanter än någonsin förr. De brittiska barndomsforskarna Alan Prout och Allison James 
pekar på att denna förändring innebär ett nytt sätt att forska kring barn och ett nytt sätt att se och 
förstå barn. Det nya sättet betyder att barndomen ses som en social realitet som inte är konstant 
och intresse visas för barn som sociala aktörer. Den sociala realiteten måste förstås utifrån vad 
aktören lägger för innebörd i den samt i den kontext den utspelar sig i.16 Barndomen ses med 
andra ord inte enbart som en fas i livet längre utan den ses som en social konstruktion. Att se på 

                                                 
11 Halldén. (2003) s. 20 
12 Sundell, Knut & Flodin, Birgit. Att samverka kring barn i riskzonen. (Stockholm, 1997) s. 9-10 
13 Socialstyrelsen 1997:7. Barn som behöver särskilt stöd i Barnomsorgen. (Stockholm 1997) s.13 
14 Socialstyrelsen 1997:7. (1997) s.13 
15 Andersson, Gunvor. Barnen i socialt arbete – en maktlös grupp i boken Socialt arbete av Meeuwisse, Sunesson och Swärd. 
(Falköping, 2001) s. 171 
16 Meeuwisse, Sunesson & Swärd. (2001) s. 174 
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barndomen som en social konstruktion innebär att den ständigt förändras i relation till samhällets 
ekonomiska, kulturella och sociala förhållanden.  
 
Det var först i början av 1990-talet som barnperspektivet började nyttjas i större utsträckning i 
vetenskapliga texter. Det var efter att forskare ansåg att det skulle kunna vara möjligt att tillfråga 
barnen för att nå barns behov på ett objektivt sätt. Enligt professor Per-Olav Tiller har det undan 
för undan skett en utveckling av synen på barn och barndom i politiken, i forskningen och inom 
verksamheter som vänder sig till barn. Tiller anser att skälet till detta är vår tids 
samhällsutveckling, att det utvecklats nya teorier om barnets utveckling, barndom och barnets 
socialisation samt ratificeringen av barnkonventionen.17  
 
Konventionen om barns rättigheter har sin grund i Förenta nationernas generalförsamlings 
allmänna förklaring från 1948. År 1959 antog generalförsamlingen en utvidgad förklaring om 
barns rättigheter. Förklaringen innehöll normer och målsättningar men var inte juridiskt 
bindande, vilket dagens konvention om barns rättigheter är.18 Dagens konvention om barns 
rättigheter godkändes den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Konventionen handlar 
om det enskilda barnets rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillfredsställda.19 
Konventionen bygger på fyra grundprinciper: barnets rätt till likvärdiga villkor, barnets bästa i 
främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter. 
Sverige godkände konventionen 1990. I Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och Lagen om vård av 
unga blir konvention om barns rättigheter synlig.20 ”Föräldrabalken stadgar att barn har rätt till 
omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 
egenart (6 kap 1§).”21 Medan ”Socialtjänstlagen stadgar att socialnämnden med särskild 
uppmärksamhet skall följa utvecklingen och i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och 
ungdomar, som riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver”22 (kap 
5 §1 SoL). 
 
Att arbeta utifrån barnkonventionens rättighetstänkande och med sakkunnigas nya syn på 
barndomsforskning, att se ur barns synvinkel öppnar upp nya perspektiv. Barns behov och 
barnets bästa blir inte enklare att bestämma, utan snarare mer relativa och svårbestämda än 
tidigare. Det går inte att enbart genom en rationell diskurs fastställa vad som är bäst för barn. I 
dagens samhälle finns olika sätt att se på barn, dels ses barnen som handlande individer men de 
kan även ses som objekt. Bodil Rasmusson, Fil. doktor i socialt arbete, pekar ut de olika sätten 

                                                 
17 Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2001) s. 171 ff 
18 Ginsburg, Råland mfl. FN Globalt uppdrag. (Jyväskylä, 1995) s. 124ff 
19 SOU 1996:115. Barnkonventionen och utlänningslagen. (Stockholm, 1996) s. 28 
20 Bischotberger, Erwin m.fl. Barnets integritet. (Arlöv, 1991) s. 20 
21 Socialstyrelsen. Barn i fokus. (Linköping, 1996) s.9 
22 Socialstyrelsen. (1996) s.10 
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som samhället ser på barn, som ”objekt och aktörer, som föremål för vuxnas omsorg [...] eller 
som medskapare och kompetenta subjekt.”23  
 

Tidigare forskning 
Det finns ett antal likartade verksamheter som utvecklingsarbetet BUSS runt om i Sverige, vilka 
arbetar med fokus på barn med social problematik, med samverkan och teamarbete.24 I 
Socialstyrelsens slutrapport nämns några av dem. Familjecentrat i Hagalund, är som exempel en 
verksamhet som arbetar med att ”skapa en mötesplats för föräldrar och barn i området, att skapa 
praktiska stödformer i familjens vardag, att understödja nätverket kring familjerna och att 
utveckla yrkesroller genom samarbete.”25  
 
Det finns tidigare utvärderingar och mycket skrivet om verksamheter som riktar sig till barn med 
problem, i de flesta fall är litteraturen skriven ur ett vuxenperspektiv. På senare tid har forskare 
börjat lägga in ett barnperspektiv på forskningen men oftast utgår forskning från vuxnas 
barnperspektiv. Det är sällan som barnen själva får svara på frågor om vad de tycker och tänker. 
Att barn kommer till tals och att forskare återberättar det barn säger är fortfarande ovanligt. I 
rapporter om och kring verksamheter där familj- och barnarbete står i fokus är det vanligast att 
vuxna berättar. Professor Gunilla Halldén, fäster uppmärksamheten på att ”Barnperspektiv 
handlar om vilken plats barn ges i vårt samhälle, vilka generella erfarenheter som det ger barn och 
på vilket sätt barnen uttrycker dessa erfarenheter”. 26  
 
Det finns ingen tidigare studie lik vår, som skildrar vad barn och vårdnadshavare har att berätta 
om medverkan i ett samverkansprojekt. Det finns studier där barnens vårdnadshavare har blivit 
tillfrågade, ett exempel är en utvärdering av Krokängs familjeförskola. Här synliggörs barnens 
utveckling av vuxna, det är vårdnadshavare, personal och de olika samverkansparterna som 
berättar.27 Barnets röst kommer inte fram genom barnen själva. Vi anser att de som besitter 
kunskap om ett projekt är de som projektet vänder sig till, i detta fall barn. Studien förlorar en 
viktig aspekt om forskarna bortser från barnens egna berättelser. Vår studie ser vi som ett bidrag 
till ett underforskat fält, då vi lyfter fram vad barnen själva tycker om en verksamhet som vänder 
sig till just barn. 
 

                                                 
23 Rasmusson, Bodil. Ett nytt paradigm i synen på barn och barndom. (S2001:05) (Stockholm, 2001) s. 6 
24 Socialstyrelsen. (1996) s.20 ff 
25 Socialstyrelsen. (1996) s.20 
26 Halldén. (2003) s. 13 
27 Socialstyrelsen. (1996) s.31 
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BUSS 
I olika sammanhang har det, som tidigare nämnts, konstaterats att det i Norrköpings kommun, 
trots insatser, finns ett stort antal barn som inte får tillräckligt stöd i sin utveckling. Detta är en 
negativ utveckling som Norrköpings kommun önskar avhjälpa. År 2000 startade kommunen 
Team Södra, som är en kommunal enhet i form av ett samverksansprojekt. Teamet arbetar med 
barns skolsituation och sociala problem. År 2003 initierar kommunen nya verksamheter, Team 
Norra, Ett, Torpet och Mathsonskolan. Meningen med de nya grupperna är att generera fortsatt 
utveckling av samarbete, samt att utveckla återkopplingar i de aktuella barnens och familjernas 
ärenden.28 Det finns flera skäl till varför kommunens institutioner socialtjänst, familj och skola, 
bör samverka. Socialstyrelsen menar att ”det ger människor mer effektiv hjälp, det är nödvändigt 
för att undvika parallellarbete eller att människor och ärenden faller mellan stolarna, det behövs 
om människors olika behov skall kunna tillgodoses”.29  
 

Kommunens mål 
Utvecklingsarbetet BUSS är ett samverkansprojekt mellan social- och utbildningskontoret i 
Norrköpings kommun. Den 20 augusti 2003 fastställdes en arbetsplan för BUSS- gruppen. I 
arbetsplanen står det att läsa att syftet med BUSS är att  
 

utveckla alternativa stödinsatser i närmiljö i syfte att minimera placeringar av barn och 
ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och 
socialtjänst. 30 

 
Vidare skriver de 
 

att söka åstadkomma kvalificerade stödinsatser till de barn och ungdomar som har de allra 
största behoven av samhällets stöd för att trygga deras uppväxtmiljö och därmed deras 
personliga och kunskapsmässiga utveckling.31 

 
Vid fastställandet av arbetsplanen sattes tre långsiktiga mål upp:  

• att skola och socialtjänst verkar tillsammans i stöd till familjer med barn och ungdomar i 
riskzonen för placering utanför det egna hemmet 

• att ekonomiska resurser används flexibelt över förvaltningsgränser när det gäller 
stödinsatser för barn och ungdom i utsatta lägen samt 

                                                 
28 Norrköpings kommun. (2003-08-20) 
29 Socialstyrelsen. (1995) s. 19  
30 Norrköpings kommun. (2003-08-20) 
31 Norrköpings kommun. (2003-08-20) 
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• att antalet placeringar utanför hemmet har minskat.32 
 

Organisationsmodell 
Organisationsmodellen nedan visar parterna i utvecklingsarbetet BUSS. Uppdraget kom från 
Norrköpings kommun. Teamen har till uppgift att med hjälp av samverkanspartner och 
ledningsgrupp verkställa kommunens uppsatta mål. Ledningsgruppens arbete består av att utse de 
barn som är i störst behov av hjälp och stöd från teamen. Samverkansparternas uppgift är att 
tillsammans med teamen möjliggöra samverkan över gränserna.  
 
Inom skolans verksamhet är det rektorn vid varje skola som har det yttersta ansvaret för att 
åtgärdsprogram upprättas för barn med behov.33 BUSS är ett av dessa åtgärdsprogram. 
Verksamheterna är utformade utifrån barnens behov och berör därmed flera olika sfärer i 
barnens liv. Barnen har kvar sin skoltillhörighet i sin klass och det är den ordinarie klassläraren 
som ansvarar för barnets undervisning.34 Lärarna samarbetar med personal vid team, många 
gånger sköts skolarbetet i teamets lokaler parallellt med studier i skolan.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Beskrivning av hur utvecklingsarbetet BUSS är uppbyggt organisatoriskt.  

                                                 
32 Norrköpings kommun. (2003-08-20) 
33 Larsson- Swärd. (1999) s. 19 
34 Gäller ej vid samtliga team 

Team  
Team Ett, Team Torpet, Team Norra, Mathsonskolan  

Ledningsgruppen 
Rektorer  

IFO-ledare  

Enhetschefer 

Samverkanspartner
Skola 

Socialtjänst 

Fritidsgårdar 

Barn & vårdnadshavare 

Norrköpings kommun (Barn- och utbildningsnämnden) 
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Modell över uppsatta mål 
För att tydliggöra vilka mål som verksamheterna arbetar med, följer nedan en översiktskarta på 
kommunens respektive verksamheternas övergripande mål. Teamen ansvarar själva för 
utarbetandet av aktuella verksamhetsmål. Vi har nedan valt att skriva ihop samtliga 
verksamhetsmål med sammanfattande ord. Verksamhetsmålen är att minska antalet placeringar 
utanför det egna hemmet, få en fungerande skolgång, utveckla barnens självförtroende och 
sociala kompetens, föräldraarbete samt att få en fungerande fritid för barnen. De sista två målen 
finns inte med i Mathsonskolans verksamhetsmål.  
 
 

Kommunens mål: ”utveckla alternativa stödinsatser i närmiljö i syfte att 
minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet.”35 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
Fig. 2 Sammanfattande beskrivning av kommunens mål och teamens verksamhetsmål. För exakta 
mål, se bilaga 1-5 
 

                                                 
35 Norrköpings kommun. (2003-08-20) 

Teamens verksamhetsmål: Minska antalet placeringar utanför det egna 
hemmet, få en fungerande skolgång, utveckla barnens självförtroende och sociala 
kompetens, föräldraarbete samt få en fungerande fritid.  
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Verksamheterna  
Norrköping kommuns fastställande av ”arbetsplan BUSS” (2003) innebär att det idag finns fyra 
verksamheter i kommunens regi. Verksamheterna startades under perioden hösten 2003 till 
hösten 2004. Samtliga team har ett gemensamt uppdrag från kommunen, (se figur 2) vilket 
medför att de i stora drag liknar varandra. Varje team har enskilt arbetat fram egna 
verksamhetsmål utifrån kommunens uppdrag. Personalen arbetar med fokus på barnens behov, 
behoven varierar mellan de olika teamen samt mellan de inskrivna barnen, vilket blir synligt i 
personalens prioritering av verksamhetsmål. Barnen har fortsatt kvar sin skoltillhörighet och 
teamen kan ses som ett komplement till ordinarie skola. Ett av teamen vänder sig till barn med en 
uttalad diagnos. Teamen vänder sig till olika åldersgrupper men samtliga innefattar åldrarna 7-16 
år. Två av teamen vänder sig främst till den yngre åldersgruppen medan de andra två vänder sig 
till de något äldre barnen. Antalet barn vid de olika teamen varierar mellan tre till sex barn. 
Personalen består av fyra till sex vuxna på respektive team, vilka är rekryterade från olika 
yrkeskategorier så som lärare, socionom, psykolog, fritidsledare, familjepedagog och 
socialpedagog.  
 
Vid samtliga team sker inskrivningen på frivillig basis för barnen. Målgruppen är barn med sociala 
svårigheter i hem, skola och/eller fritid. Barnen som antas är sedan tidigare dokumenterade hos 
skola och/eller socialtjänst. Kriterierna för vilka barn som antas vid teamen varierar. Ett par av 
teamen arbetar utifrån § 4:1 SoL, kap 11:1 SoL, vilket innebär att för att barnen ska bli inskrivna 
krävs bistånd från socialkontoret. 
  
Samtliga team för någon form av dokumentation kring barnen, här finns bland annat mål kring 
barnen uppsatta. Mål som är utarbetade tillsammans med barn, familj, skola, socialtjänst och 
team. Teamen väljer att benämna dessa dokumentationer på olika sätt så som vårdplan, 
åtgärdsprogram eller handlingsplan. Åtgärdsprogram kan enligt pedagogen Gunnel Larsson – 
Swärd ses ”som en mer konkret uppföljning av ett barns utveckling inom olika områden [...] 
Barnets behov styr vilka åtgärder som bör sättas in.”36 Syftet med dokumentationen är att 
samtliga samverkansparter ska arbeta mot samma mål och att dokumentationen följs upp 
regelbundet. 
 

                                                 
36 Larsson – Swärd. (1999) s. 38  
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Teori 
Vår uppfattning om samhället och individen är baserat på att de är likt processer som ingår i en 
ständig förvandling. Vi anser att varje persons utveckling är beroende av samhället och att 
samhället i sin tur påverkas av individen.37 För att synliggöra vad informanterna berättar är det 
viktigt att lyfta fram det de säger med hjälp av teori. I studien har inspiration hämtats från två 
teorier inom socialpsykologin. Teorierna lyfts fram nedan, det som skrivs är vår tolkning av valda 
delar, delar som är av betydelse i studien. En av teorierna är symbolisk interaktionism, 
inspirationen är hämtad från George Herbert Mead, där vi bland annat tagit del av hans bok 
Medvetandet, Jaget och Samhället men även andras tolkningar av Meads teorier. Analysen 
kommer även att ske med inspiration från professorerna i sociologi Peter L Berger och Thomas 
Luckmanns kunskapssociologi, där vi utgår från boken med samma titel.  
 

Symbolisk interaktionism 
Grundidéerna i symbolisk interaktionism utvecklades i huvudsak i USA i början av 1900-talet. 
George Herbert Mead är den som oftast förknippas med symbolisk interaktionism. Mead var 
verksam som lärare i filosofi och socialpsykologi fram till sin död 1932.38 Grunden i Meads teori 
ligger vid ”föreställningen att människan är ett samhälleligt väsen och att hon utvecklar sin 
individualitet mot bakgrund av ett konkret samhälle.”39 Mead ansåg att samhällets sociala 
strukturer formar individens tänkande och agerande.40 I studien sker detta till stor del vid barnens 
kontakt med institutioner så som familj, skola och team.  
 
Enligt Mead är jaget något som utvecklas, det är något som inte finns hos oss redan då vi föds. 
Jaget uppstår ”i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocess, det vill säga utvecklas i individen 
som ett resultat av hans relationer till denna process i dess helhet och till andra individer inom 
denna process.”41 Detta innebär att jaget växer fram i interaktion med andra individer. Interaktion 
betyder ”två saker som står i relation till varandra och inverkar på varandra på något sätt.”42 
Leken är en betydande del i formandet av jaget, i leken får barnet möjlighet att prova olika 
roller.43 Jaget är inte något som blir direkt synligt för individen under interaktionen utan uppstår 
genom de reaktioner och synpunkter som omgivningen förmedlar.44 Jaget kan med andra ord 

                                                 
37 Boglin, Lundén & Näsman. Jag; Den Andres – spelet om dej och mej och dom utstötta. (Lund, 1973) s. 19 
38 Berger, Boglin, Leissner, Månsson & Värnlund. Medvetandets sociologi. (Stockholm, 1975) s. 11 
39 Hilte, Mats. Avvikande beteenden. (Lund, 1996) s. 111 
40 Hilte. (1996) s. 111 
41 Mead, George. Medvetandet, Jaget och Samhället. (Kalmar, 1976) s. 109 
42 Berger, Boglin, Leissner, Månsson & Värnlund. (1975) s. 11 
43 Giddens, Anthony. Sociologi. (Lund, 1998) s. 52 
44 Hilte. (1996). s. 112 
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aldrig uppstå och existera utan andra jag. Individen måste reagera på den respons som fås av 
andra individer.45  
 
Jaget utvecklas i interaktion med andra, för barnet har den andras inställning gentemot en själv 
stor betydelse för dess identitetsutveckling. Mead kallar viktiga vuxna för den signifikanta andra.46 
I studien är det personalen inom BUSS och barnens vårdnadshavare som får representera de 
signifikanta andra. Hur personalen är med och formar barnen har vi försökt få fram genom 
observationer, intervjuer och enkäter.   
 
Mead anser att individens jag är beroende av i vilken omfattning denna kan ta åt sig av andra 
personers attityder, reaktioner och synpunkter.47 För att jaget ska kunna utvecklas till fullo räcker 
det inte enbart med att individen tar den andres roll och tittar på sig själv. Det är enligt Mead av 
vikt att den andra personens attityd, reaktion och synpunkter sätts i relation till olika aspekter av 
de aktiviteter som de deltar i. Detta gäller inte enbart i den lilla grupp som individen tillhör utan 
även i förhållande till samhället i stort.48 Det är först då vi gör oss själva till objekt, då vi tittar på 
oss själva med någon annans ögon, som vi får tillträde till vårt eget jag. Det är först i detta 
ögonblick som möjligheten till självreflektion skapas och individen kan finna en dialog med sig 
själv.49 Att kunna se sig själv på detta sätt benämner Mead för rollövertagande.  
 
När barn är runt åtta- nio år gamla ansåg Mead att barnens ”osystematiska lekar” övergår till 
”organiserade lekar” vilket är av vikt för att barnen ska förstå ”de generella värderingar och den 
moral som allt socialt liv är baserat på”.50 Professor Anthony Giddens skriver ”Barnen lär sig 
under denna fas att inse vad det som Mead kallar den generaliserande andre går ut på, det vill säga 
de allmänt accepterade värderingar och moralregler som finns i den kultur barnen växer upp.”51 
Barnet lär sig, med andra ord, att rätta sig efter samhällets regler och normer.52 
 
Att människan består av ett jag som formas i olika rollövertaganden innebär att det ständigt pågår 
en process och att det inte finns ett homogent jag,53 utan som tidigare har poängterats är det i 
samspel med andra individer som jaget formas. En individ som samspelar med andra individer i 
olika sociala situationer har inte en konstant och enhetlig bild av sig själv.54 Detta eftersom en 
individ utvecklas i mötet med andra människor under hela sitt liv. Anders Boglin skriver ”Mitt jag 
                                                 
45 Mead. (1976) s. 131 
46 Hwang, Philips & Nilsson, Björn. Utvecklingspsykologi. (Stockholm, 1995) s. 52 
47 Hilte. (1996) s. 112 
48 Boglin, Lundén & Näsman. (1973) s. 39 
49 Hilte. (1996) s. 112 
50 Giddens. (1998) s. 52 
51 Giddens. (1998) s. 52-53 
52 Boglin, Lundén & Näsman. (1973) s. 49 (Mead M.S.S sid 150-155) 
53 Hilte. (1996) s.113 
54 Hilte. (1996) s.114 
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är den bild jag möter av mig själv, som den kommer tillsynes i andras reaktioner på mina 
handlingar.”55 
 

Ett Barn 

Ett barn som kritiseras lär sig fördöma 
Ett barn som får stryk lär sig slåss 
Ett barn som hånas lär sig blyghet 

Ett barn som utsätts för ironi får dåligt samvete 
Men ett barn som uppmuntras lär sig förtroende 
Ett barn som möts med tolerans lär sig tålamod 

Ett barn som får beröm lär sig uppskatta 
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa 
Ett barn som får känna vänskap lär sig vänlighet 
Ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro 

Ett barn som blir omtyckt och kramat lär sig att känna kärlek i världen.56 
 
Ovanstående dikt visar att barnet lär sig av sin omgivning, ett barn gör inte som vuxna säger utan 
som de gör, vilket tydliggör symbolisk interaktionism.  
 

Kunskapssociologi 
En teori som har många likheter med symbolisk interaktionism är kunskapssociologi. 
Kunskapssociologin kombinerar ett fenomenologiskt och interaktionistiskt sätt att se på den 
sociala verkligheten. Det vill säga en teori om att den sociala verkligheten är ”förhållandet mellan 
individ och den objektiva sociala världen [...] en pågående balansakt.”57 Peter Berger och Thomas 
Luckmann skriver att ”världen legitimeras på det sätt som den kan ”förklaras” och 
”rättfärdigas””58 och att den är dialektisk.59 Berger och Luckmann går ett steg längre än den 
symboliska interaktionismens tanke, att individen övertar andras roller och attityder, de menar att 
individen genom samma process övertar dess värld.60 
 
Berger och Luckmann anser att det är den ”primära socialisationen” som är av betydelse för 
individens utveckling och att den grundläggande strukturen i all form av socialisation måste likna 
strukturen i den primära.61 I studien anförs den sekundära socialisationen, det är teamens uppgift 

                                                 
55 Berger, Boglin, Leissner, Månsson & Värnlund. (1975) s. 24 
56 Svedberg, Lars. Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap. (Lund, 1997) s. 28 
57 Berger, Peter & Luckmann, Thomas. Kunskapssociologi. (Falun, 2003) s. 158 
58 Berger & Luckmann. (2003) s.78 
59 Berger & Luckmann. (2003) s.76-77 
60 Berger & Luckmann. (2003) s.156 
61 Berger & Luckmann. (2003) s.155 
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och personalens roller som har till uppgift att kollektivisera barnen. Berger och Luckmann 
betonar att den sekundära institutionen inte behöver vara den signifikanta andra i den benämning 
Mead skildrar, betydande vuxna, utan att de roller som den sekundära socialisationen 
representerar är utbytbar. Samma budskap som kan och ska förmedlas av en lärare kan också 
förmedlas av en annan.62 Teamens personal har till uppgift att agera länk mellan hem, skola, 
socialtjänst och övriga intressenter i barnens sfär. Personalens arbetsuppgift konstrueras utefter 
de behov och de riktlinjer som anses vara nödvändiga för varje enskilt barn. Uppgiften att lära ut 
kunskaper, så som normer och regler, sker enligt Berger och Luckmann via tecken (språk). 
Individen, barnen, erfar senare de roller och typifieringar som är förknippande med den 
sekundära socialisationen. Berger och Luckmann anser att alla mänskliga tecken kan objektiveras, 
att känslor och tankar uppenbarar sig genom mänskliga handlingar och att de är tecken vilka 
uppträder i ”face-to-face” (det Mead kallar interaktion) situationen.63 De känslor som vi upplever 
i möten, ansikte mot ansikte, räcker till för att styra reaktioner. Det är i möten med andra 
individer som vi bildar en uppfattning, en uppfattning om vilka känslor och behov andra 
upplever.64 
 
Berger och Luckmann menar att det är språket som utgör grunden för vårt vardagsliv, en individ 
kan inte förstå vardagslivet utan att förstå innebörden i språket. De skildrar att ”språkets förmåga 
att kristallisera och stabilisera egen subjektivitet finns kvar (om också med modifikationer) när 
språket frigörs från face-to-face situationen (interaktioner).65 Språket typifierar också erfarenheter 
så att individen kan sammanfatta dem i allmänna kategorier genom vilka de får mening inte bara 
individuellt utan också för medmänniskor.66 De skriver att genom ”språkets förmåga att nå över 
gränser över ”här och nu” går det att bygga broar mellan olika zoner inom vardagslivet.”67 I 
vardagligt språk betyder det att allt vi upplever, genom interaktion, syn, hörsel och handlingar 
lämnar spår. Spår som blir till referensramar (minne av det som förekommit) och blir en grund i 
den individuella utvecklingen.  
 
Berger och Luckmann talar om att kunskap är något som har stor betydelse, det är i det 
vardagliga livet som kunskap bevaras, utvecklas och används. Kunskap är något som ligger till 
grund för individens befinnande i nuet, historiskt och i framtiden. Kunskapen är en ständig 
process som förmedlar vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel i den samhälleliga 
kontexten.68 De menar att kunskapen ger visdom om hur en individ ska vara och inte, samt 

                                                 
62 Berger & Luckmann. (2003) s.166 
63 Berger & Luckmann. (2003) s.48  
64 Berger & Luckmann. (2003) s.43 
65 Berger & Luckmann. (2003) s.51 
66 Berger & Luckmann. (2003) s.52 ff  
67 Berger & Luckmann. (2003) s.76-77 
68 Berger & Luckmann. (2003) s. 112 
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legitimerar olika handlingar.69 ”Legitimeringen talar inte bara om för individen varför han bör 
utföra en handling och inte en annan; den låter honom också får veta varför saker och ting är 
som de är.”70 Genom inlärning blir vi sedan sådana vi är. Denna kunskap förmedlas med hjälp av 
språket, ”språket blir en förvaringsplats” en plats i vilken all kunskap sedimenteras och skapar 
mening.71 Individen har av olika anledningar skilda utvecklings- och inlärningsmöjligheter. Två 
människor utvecklas olika trots att de växer upp och lever i samma miljö.   
 
Berger och Luckmann skriver att ”kunskapssociologin sysslar med förhållandet mellan det 
mänskliga tänkandet och den sociala kontext i vilken det uppstår”72 och att dess vidare uppgift är 
att söka förståelse av mänskliga angelägenheter.73 Berger och Luckmann söker kunskap om 
verkligheten så som den ter sig här och nu, de talar om common sense. Vardagslivets verklighet 
kan ses som en ”intersubjektiv värld som jag delar med andra.”74 Det är de signifikanta andra som 
lär individen. Det sker först i familjen (den första institutionen) och senare i livet blir gruppens 
betydelse allt större. Barnen går utanför hemmet, till andra former av institutioner så som skola, 
fritidshem, vänner med flera. Familjens inflytande minskar, andra grupper får betydelse för 
individen. Institutionalisering är enligt Berger och Luckmann att lyfta fram den värld som är 
gemensam för individ och samhälle. Den gemensamma världen är utifrån Berger och Luckmann 
samhällets ”officiella” legitimeringar.  Socialiseringen är ofta gruppstyrd och hämtar sina normer 
(fostran) från olika grupper och experter, skolan är det bästa exemplet på den sekundära 
socialisationen. Denna värld förmedlas alltid med hjälp av signifikanta andra75 och sker med det 
viktigaste redskapet människan förfogar över, samtalet.76 Den institutionella ordningen, primär 
och sekundär, bör vara konsekvent. Samma historia berättas för barnen oberoende av institution i 
syfte att skapa ordning. ””Barnen måste” lära sig att uppföra sig, och när de väl en gång lärt det 
måste de ”hållas efter””.77  Den viktigaste sociala förutsättningen är att individen har tillgång till 
en effektiv ”plausibilitetstruktur”78 en plats där barnet kan ha möjlighet att testa sin omgivning. 
”Det är de signifikanta andra som är vägvisarna in i den nya verkligheten.”79  
 
Berger och Luckmann anser att all överföring kräver en socialapparat.80 Denna socialapparat sker 
med hjälp av typifiering, ”de som vet” och ”de som inte vet”.81 Berger och Luckmann skildrar att 

                                                 
69 Berger & Luckmann. (2003) s.113  
70 Berger & Luckmann. (2003) s.113  
71 Berger & Luckmann. (2003) s.86 
72 Berger & Luckmann. (2003) s.12 ff  
73 Berger & Luckmann. (2003) s.19 
74 Berger & Luckmann. (2003) s.35  
75 Berger & Luckmann. (2003) s.155 
76 Berger & Luckmann. (2003) s.177 
77 Berger & Luckmann. (2003) s.79 
78 Berger & Luckmann. (2003) s.183 
79 Berger & Luckmann. (2003) s.183 
80 Berger & Luckmann. (2003) s. 87 
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detta sker i syfte att skapa ordning, ”en objektiv mening”82 Alla institutioner konkretiseras med 
hjälp av dessa roller, typifieringar.83 Ett barn möts av andra som ett barn, därför att han/hon är 
ett barn. Typifieringar skapar trygghet, en trygghet i att veta i vilken egenskap du möter andra.  
 
 

                                                                                                                                                         
81 Berger & Luckmann. (2003) s.87 
82 Berger & Luckmann. (2003) s.87 
83 Berger & Luckmann. (2003) s. 91 
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Metod 
Studien är en kvalitativ studie. Genom observationer, intervjuer och enkäter har vi tagit del av de 
enskilda personernas erfarenheter och åsikter kring utvecklingsarbetet BUSS, vilket har resulterat 
i en ökad inblick i informantens egna upplevda verklighet.84 Att utföra observationer parallellt 
med intervjuer har belyst sambanden mellan svar och dess kontext på ett nyanserat sätt. 
 
Studien påbörjades med att medgivande hämtades från Norrköpings kommun. Då studien skrivs 
på uppdrag av Norrköpings kommun var fältet redan bestämt. Inledningsvis skickades e-post till 
samtliga team med information om den tänkta studien. Ett brev (se bilaga 8) innehållande kort 
information om den tänkta studien har med assistans från personal lämnats ut till samtliga 
vårdnadshavare vid team. Det framgick i brevet att studien var frivillig och att ingen skulle kunna 
utläsa från uppsatsen vilka som deltagit. Innan vi träffade barnen informerades och hämtades 
samtycke från både barn och deras vårdnadshavare. 
 

Empiri 
Det empiriska materialet i studien utgörs främst av inspelade intervjuer, enkäter och 
observationer där fältanteckningar skrivits.  Anteckningar har kompletterats vid hemkomst. För 
att beskriva teamens verksamhetsmål och kommunens mål har hjälp tagits av dokument så som 
kvalitetsrapporter, årsrapporter och beslutsunderlag.  
 
Under studien har totalt 17 barn och vårdnadshavare deltagit i form av enkäter och intervjuer. 
Fördelningen är tio vårdnadshavare och sju barn. Övervägande antal informanter har deltagit i 
form av intervjuer. Intervjuernas längd har varierat från sex minuter upp till 60 minuter. Då det 
inledningsvis var svårt att få tillträde till fältet har det enbart funnits möjlighet att närvara för 
observation vid 15 tillfällen. Vid observationer har fler barn deltagit än de som medverkat i 
intervjuer och enkäter.  
 

Observationer 
Under de flesta observationer har vi båda varit närvarande. Professor Pål Repstad påpekar att det 
finns både fördelar och nackdelar med att vara två eller fler observatörer. Fördelen är att det finns 
möjlighet att komplettera varandras intryck medan nackdelen kan vara att antalet forskare på en 
och samma plats blir för stor.85 Vi har upplevt fördelarna då vi efteråt kunnat diskutera vad vi 
sett. Observationer i studien har använts som ett komplement till utförda intervjuer, detta för att 
få en större inblick i informanternas situation. Två syften har legat bakom utförda observationer, 
                                                 
84 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. Etnologiskt fältarbete. (Lund, 1999) s. 55-57 
85 Repstad, Pål. Närhet och distans. Kvalitativa metoder o samhällsvetenskap. (Lund, 1999) s. 27 
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dels att skapa tillit och gemenskap mellan oss och barnen och dels att komplettera intervjuerna 
genom att samtal förs tillsammans med barn och personal. I samband med observationer har 
anteckningar förts, Judith Bell menar att observationer går ut på att ”föra bok över sina 
iakttagelser”86. Utan dessa anteckningar tappar observationen sitt värde. Anteckningarna har 
sedan satts i relation till vad barnen säger i intervjuerna. Dessutom har anteckningarna varit bra 
att kunna gå tillbaka till för att utröna olika processer.  
 
På vilken plats och hur en observation sker varierar beroende på syfte. Dels kan observatören 
vara en av deltagarna i fältet och dels kan individen inta en mer passiv roll och sitta vid sidan av 
och iaktta. Observatören kan själv bestämma graden av deltagande och detta är ofta beroende av 
forskaren själv samt vilken typ av fält denna befinner sig på.87 I studien har enbart öppna 
observationer gjorts, det vill säga att deltagarna i studien har varit medvetna om och införstådda i 
att observationer utförts.88 Observationer har ägt rum i hem, på team och i samband med olika 
fritidsaktiviteter. När observationer utförs blir forskaren en del av en social gemenskap. Att 
närvara bidrar till förändringar inom det sociala fenomen som studeras, eftersom den sociala 
miljön förändras när andra blir en del av den. En viktig aspekt att tänka på, för att förändra så lite 
som möjligt, är att inte skilja ut sig för mycket från dem som observeras vad det gäller till 
exempel klädsel, uttryckssätt och beteende.89 Detta är något vi tagit hänsyn till i den mån det varit 
möjligt. Under observationer har vi märkt att barnen många gånger haft svårt att koncentrera sig 
på sina egna studier i vår närvaro och att de varit mer nyfikna på oss än på sina studier.  
 

Intervjuer  
Syftet med intervjuerna var att ta del av den enskilda personens tankar, erfarenheter, upplevelser 
och åsikter90 kring utvecklingsarbetet BUSS. Som professor Steinar Kvale skriver är ämnet för 
intervjun ”intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den”.91 Syftet är att beskriva och 
förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till.92 Kvale menar att 
syftet med intervjuer är att ”erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening.”93 Viktigt att tänka på är att den kunskap som erhålls, inte är 
objektiv utan subjektiv. Med andra ord, den kunskap som fås är informantens tolkning av sin 
egen livsvärld. I studien är det informanternas egna tankar som vi velat ta del av.94  

                                                 
86 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. (Lund, 2000) s. 139 
87 Kaijser & Öhlander. (1999) s. 74 
88 Holme & Solvang. (1997) s. 111 
89 Holme & Solvang. (1997) s. 115 
90 Kaijser & Öhlander. (1999) s. 55-57 
91 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund, 1997) s. 34 
92 Kvale. (1997) s. 34 
93 Kvale. (1997) s. 13 
94 Kvale. (1997) s. 14 
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Vi träffade våra informanter innan planerad intervju, dels för att ge dem information men främst 
för att låta dem ställa frågor kring den tänkta studien. Den inledande träffen med 
vårdnadshavarna såg vi som en viktig del för att ge dem information om oss, om studiens syfte 
och genomförande, deras delaktighet samt för att skapa tillit. Vid tillfällen för intervju var vi inte 
längre helt okända för informanten. På liknande sätt har vi träffat barnen vid olika tillfällen innan 
intervjuer genomförts. Några av barnen har vi träffat mer regelbundet än andra, vi har märkt att 
barnen vi träffat fler gånger har pratat mer i samband med intervju.   
 
Det råder ofta en skillnad mellan vuxnas och barns språkbruk och ibland kan det vara svårt att få 
kommunikationen att fungera på ett friktionsfritt sätt. Det har i studien varit viktigt att föra en 
kommunikation som informanterna förstår. En betydelsefull detalj i undersökningen är hur 
frågeställningarna formulerats. Cederborg skriver att ”om intervjuaren använder ett alltför 
komplicerat språk finns risken att barnet inte förstår. Därmed är det tveksamt om man får rätt 
svar på sina frågor.”95 Som intervjuare är det viktigt att kunna bedöma på vilken språknivå 
informanten befinner sig och tillämpa sin intervjuteknik utifrån detta.96 Vi anser att det är av 
betydelse oavsett vilken levnadsålder det rör sig om.  
 
Den intervjumetod som kom att användas var halvstrukturerade intervjuer, vi utgick från en 
metod som innebär en intervjuguide som behandlar ett antal olika frågeteman under intervjun.97 
Med andra ord är inte samtliga frågor som kom att ställas under intervjun klart formulerade, utan 
i intervjuguiden finns det övergripande teman som behandlas under intervjun. (se bilaga 6 & 7)  
Våra frågeteman kom att beröra frågor om individ, skola, hem och teamverksamhet. Syftet är att 
forskaren ställer frågor till informanten men att intervjun ändå inte är så styrd att det inte finns 
utrymme för egna tankar och funderingar inom gränserna för intervjun. Kvale menar att en 
intervju skiljer sig från ett vardagligt samtal då den har både struktur och ett bakomliggande syfte. 
Intervjun blir ”ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande 
erhålla grundligt prövade kunskaper.”98  
 
Att följa en intervjumanual till fullo är inget krav, däremot kan det vara bra att gå tillbaka till den 
då och då så att alla teman kommer med i intervjun.99 Vi har utgått från liknande teman i samtliga 
intervjuer och enkäter, för att få fram vad enskilda informanter anser är bra och mindre bra med 
BUSS. 
 

                                                 
95 Cederborg. (2000) s. 55 
96 Cederborg. (2000) s. 56 
97 Bell. (2000) s. 122 
98 Kvale. (1997) s. 13 
99 Holme & Solvang. (1997) s. 100 ff 
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Det är viktigt att som forskare noga tänka igenom den miljö där intervjuer genomförs. I studien 
har samtliga intervjuer genomförts i miljöer där barn och vårdnadshavare känt sig trygga. I 
samband med intervju har vi delat upp oss så att enbart en av oss funnits närvarande. Under 
intervjuerna tillsammans med barnen har vi i de flesta fall varit ensamma med barnen, för att 
undvika styrning från vårdnadshavare eller personal. I de fall vårdnadshavare fanns närvarande 
när deras barn intervjuades blev barnens berättelser tillrättalagda av vårdnadshavare. Samtliga 
intervjuer har efter informantens samtycke spelats in. Att ha en intervju inspelad är speciellt viktig 
vid tillfällen då forskaren vill citera delar av en intervju.100 Att kunna gå tillbaka och lyssna på en 
inspelad intervju skapar möjlighet för en mer nyanserad bild och djupare förståelse. Samtliga 
intervjuer har transkriberats för efterföljande analys. 
 

Enkäter 
I studien har det funnit informanter som inte önskat delta i intervjuer, men ändå velat få sin röst 
hörd. Som ett alternativ till intervjuer har således enkäter lämnats ut. Holme och Solvang skriver 
att insamlandet av material i en kvalitativ studie kan ske på olika sätt.101 Ingen personlig kontakt 
har tagits med informanter som svarat via enkät. Enkäterna som delades ut grundade sig i 
intervjuguiden och frågorna var av öppen karaktär. (se bilaga 6 & 7) Utformningen av enkäten är 
viktig, vi önskade ej få bortfall på grund av obegripligt språk, för många eller för svåra frågor, 
dålig information eller att det inte funnits någon struktur.102 För att förhindra språkförbistringar 
tog vi hjälp av extern hjälp och lät oberoende personer läsa och ge reflektioner på frågorna.  
 

Tolkningsperspektiv - Hermeneutik 
Att försöka förstå meningsfulla fenomen kallas hermeneutik.103 Inom hermeneutiken anses det 
nödvändigt att tolka meningsfulla fenomen för att de ska vara möjliga att förstå. Denna tolkning 
sker ständigt av varje individ. Professorerna Nils Gilje och Harald Grimen skriver att tolkningen 
är ”något som vi måste göra för att kunna interagera med andra sociala aktörer.”104 Vidare skriver 
de att den moderna hermeneutiken ”består både av försök att skapa en metodlära för tolkning av 
meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar.”105 I 
uppsatsen är hermeneutiken av betydelse då meningsfulla fenomen visar sig i materialet i form av 
exempelvis beteendemönster och rollmönster. Vidare utgår en hermeneutisk forskare från att 
han/hon aldrig möter världen förutsättningslöst och objektivt utan alltid har en viss förförståelse 

                                                 
100 Bell. (2000) s. 124 
101 Holme & Solvang. (1997) s. 172 
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med sig. Med detta menas att ”vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar.”106 I 
vårt fall ligger en stor del av vår förförståelse i att vi sedan tidigare har inblick och kunskap om 
utvecklingsarbetet BUSS, samt att vi skrivit en mindre rapport om Team Södra. Vår förförståelse 
är med och påverkar våra tolkningar.  
  
Syftet med studien är synliggöra vad barn och vårdnadshavare berättar om utvecklingsarbetet 
BUSS. Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga 
forskningsmetoden. Det finns inte enbart ett tillvägagångssätt i tolkningsarbetet och det söks 
heller inga absoluta sanningar inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition, utan 
forskaren söker nya sätt att förstå företeelser. I studien har vi hämtat inspiration från den 
hermeneutiska forskningstraditionen, vi kommer inte att använda den fullt ut. Vi tycker att det är 
viktigt att förmedla vad informanterna säger och tolkningar kan aldrig vara säkra. Många gånger 
finns det inte bara en enda riktig tolkning.107 I våra tolkningar håller vi oss nära det barn och 
vårdnadshavare berättar. Gilje och Grimen skriver ”Att tolka är alltså att försöka ta reda på en 
underliggande mening eller att säga något som framstår som oklart på ett klarare sätt.”108  
 

Hermeneutisk cirkel (dubbel hermeneutik) 
Kärnan i den hermeneutiska forskningstraditionen vilar på ett betraktelsesätt där forskningen 
syftar till att uppnå förståelse av det studerade fenomenet. Då forskaren besitter viss förförståelse 
inom området där fenomenet verkar, tolkar forskaren materialet med hjälp av sin förförståelse. 
”Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det 
sammanhang som den måste tolkas i.”109 Viktiga begrepp i den hermeneutiska cirkeln är del och 
helhet. Gilje och Grimen skriver att 
 

den ”hermeneutiska cirkeln” betecknar det förhållandet att all forskning består av ständiga 
rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller 
mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse. Hur delen ska tolkas är beroende av hur 
helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och omvänt.110 

 
Med andra ord måste forskaren för att kunna motivera sina tolkningar ständigt pendla mellan 
separata delar (enskilda formuleringar) och materialet i sin helhet.111 Enligt den hermeneutiska 
cirkeln är det viktigt för förståelsen att förstå hur informanten tolkar och förstår sin värld samt 
sig själv och andra. Gilje och Grimen skriver ”samhällsforskare måste med andra ord förhålla sig 
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till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva”112 Om individens tolkning av sig 
själv och den värld den lever i är korrekt eller inte spelar ingen roll. Hur forskaren sedan ska 
förhålla sig till denna information råder det delade meningar om.113  Då syftet med studien är att 
lyfta fram vad barn och vårdnadshavare säger anser vi att det är av stor vikt att hänsyn tas till 
informantens tolkningar och beskrivningar. Det är informantens tolkningar och beskrivningar av 
vardagen som formar individens handlingar och identitet. Professor Per-Johan Ödman skriver att 
”förståelse handlar om den mänskliga existensen och att dessa villkor och möjligheter kan nyttjas 
som delförklaringar av den mer omfattande bild vi försöker förstå”114. Vidare skriver han att 
”tolkning är emellertid inte ett verktyg i förståelsens tjänst” utan ”språk är både tolkning och ett 
sätt att förstå.”115 Den hermeneutiska forskningsprocessen kan liknas vid ett pusselläggande, vi 
tolkar barn och vårdnadshavares berättelser och sätter dem i relation till en värld som redan är 
tolkad och vi gör det för att förstå. För att tolka utifrån en hermeneutisk tolkningsansats krävs en 
teoretisk referensram. I studien utgörs referensramen av symbolisk interaktionism och 
kunskapssociologi.  
 

Analysmetod 
Tolkningen sker genom att forskaren inledningsvis, med hjälp av sin förförståelse gör en grov 
tolkning av det fenomen som ska studeras, för att därefter vägledas av denna tolkning i 
undersökningen av detaljer.116 Det är först vid en djupare genomgång av materialet som resultaten 
kan styrka den första tolkningen eller leda till en revision av den. Arbetssättet är en del av den 
hermeneutiska cirkeln. Kvale skriver att hermeneutiken har dubbel betydelse i intervjuforskning, 
”först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan 
genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas”.117 
 
För att underlätta analysen finns det olika metoder att använda sig av. Kvale skildrar analysens 
sex steg, i vår analys har vi tagit del av de fyra första. De tre första stegen sker redan under 
intervjusamtalet. Det första steget innebär att informanten skildrar sin livsvärld, steg två 
informanten upptäcker nya samband i sin livsvärld. I steg tre tolkar intervjuaren det som sägs 
under intervjun, här ges möjlighet för intervjuaren att få bekräftelse på att hans/hennes tolkning 
är korrekt och steg fyra är tolkning av den transkriberade intervjun.118   
 

                                                 
112 Gilje & Grimen. (2003) s. 179 
113 Gilje & Grimen. (2003) s. 180 
114 Ödman, Per-Johan. Tolkning, förståelse, vetande. (Stockholm, 1979) s.16 
115 Ödman. (1979) s. 18  
116 Gilje & Grimen. (2003) s. 183 ff 
117 Kvale. (1997) s. 50 
118 Kvale. (1997) s. 171 
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Vidare tar Kvale upp fem olika metoder för att analysera den transkriberade intervjun. Vi har 
hämtat inspiration från två av dessa metoder, ”meningskoncentrering” och ”ad hoc”. Den första 
innebär i korta drag fem steg där forskaren inleder med att läsa igenom hela intervjun för att 
fånga helheten, därefter fastställs vad informanten säger, sedan följer en tematisering av vad som 
kommer till uttryck i intervjun. I steg fyra ställs frågor till materialet utifrån det syfte som ligger 
till grund för studien och i det sista steget knyts de centrala delarna av intervjun ihop till en 
berättande text. Den andra metoden, ad hoc, har inga bestämda regler för hur intervjumaterialet 
ska undersökas utan forskaren kan hoppa mellan olika steg.119   
 
När materialet till studien var insamlat började en första analys, där en särskiljning av väsentligt 
och oväsentligt material utfördes. Det som lyftes fram var vad det är barn och vårdnadshavare 
säger. Det var i den processen som undersökningsmaterialet klargjordes, de intervjuades 
berättelser kategoriserades en första gång. I det fortlöpande arbetet har tolkningar skett genom att 
läsa transkriberingar om och om igen och söka förståelsen av materialet. Förståelsen har sökts 
utifrån en växelverkan mellan del och helhet. Genom att ställa frågor till texten utifrån våra 
frågeställningar har vi arbetat oss igenom materialet. Inledningsvis läste vi igenom samtliga 
intervjuer i sin helhet för att därefter gå tillbaka till vissa teman eller uttryck som vi fastnade vid. 
Dessa försökte vi utveckla för att sedan åter igen gå tillbaka till texten i sin helhet och så fortsatte 
vi. Som Ödman skriver, för att analysera ett forskningsmaterial krävs tolkningar på olika nivåer.120  
 

Reflexivitet 
Genomgående i studien har vi arbetat reflexivt. För att uppnå reflexivitet krävs att forskaren hela 
tiden är medveten om sina värderingar, attityder och uppfattningar, samt hur dessa påverkar 
forskningsprocessen.121 Vi anser att det är en viktig del av undersökningen att tänka igenom varje 
steg innan forskaren tar dem, men även se tillbaka på hur och vad som kunde ha gjorts 
annorlunda. Då studien är en kvalitativ studie innebär det att det är genom oss som materialet 
samlas in, detta innebär att ett reflekterande och ifrågasättande blir än viktigare. Om forskaren är 
medveten om betydelsen av det reflexiva tänkandet är det lättare att genomföra den slutliga 
analysen och att sammanställa forskningsrapporten.122  
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram ett barnperspektiv på BUSS vilket innebär att 
informanternas röster synliggörs i texten. En vanlig frågeställning inom forskning är ”Kan 
forskaren beskriva verkligheten som den faktiskt är eller är varje beskrivning formad av ett 
perspektiv.”123 Vid en studie likt denna, där material från intervjuer och skriftliga källor används 
                                                 
119 Kvale. (1997) s. 175 ff 
120 Ödman. (1979) s.88 
121 Abbot & Wallace. Introduktion till sociologi. (Lund, 1998) s. 323 
122 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning. (Lund, 2001) s. 197-198 
123 Kaijser & Öhlander. (1999) s.19  
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finns det olika problem att vara uppmärksam på. Ett exempel är huruvida våra tolkningar är 
trovärdiga utifrån vår förförståelse. Eftersom det är barnens syn på verksamheterna som ska 
studeras skapas metodologiska problem. Vi behöver redskap för att kunna ge exempel på hur 
någonting kan anses vara betydande för barn. Det är av betydelse att ha i tanken att 
informanternas sanning inte alla gånger behöver vara någon annans sanning. Kvale pratar om 
validitet, vad är sanning. Han menar att validitet är att ifrågasätta vad och varför något specifikt 
belyses eller uttrycks på ett specifikt sätt.124 Studien bygger på informanternas berättelser om och 
kring utvecklingsarbetet BUSS. Syftet i studien är inte att se om informanternas sanning är 
korrekt eller inte. Vi anser att sanningen alltid ligger i betraktarens ögon.  
 
Viktigt att tänka på i en forskningsstudie likt denna är att oavsett vilket perspektiv som används 
under analysen för att förstå vad våra informanter har sagt är det tolkningar.125 Beträffande våra 
tolkningar måste vi vara extra noga med det reflexiva tänkandet, eftersom vi har valt att studien i 
den mån det är möjligt ska bygga på informanternas egna erfarenheter, tankar och reflektioner. 
Det var viktigt att vi inte övertolkade det informanten sa, utan att vi verkligen lyfte fram vad 
informanten berättade. När tolkning av andra människors känslor och upplevelser sker utifrån 
sina egna känslor och upplevelser befinner forskaren sig på osäker mark.126 Det har varit viktigt 
att vi tänkt på vår roll som intervjuare och vår påverkan av barnet. För att undvika styrning har vi 
i den mån det varit möjligt undvikt ledande och suggestiva frågor. Även om forskaren undviker 
ledande frågor är ändå intervjuer i förväg bestämda och kontrollerade då det är forskaren som 
satt upp ramarna för intervjun. Vi förberedde och utvärderade frågor, med hjälp av oberoende 
personers reflektioner, innan de delgavs till informanterna och därigenom är vår förhoppning att 
informanterna har berättat sin egen upplevda situation. Det handlar som Holme och Solvang 
skriver om att ”fånga egenarten hos den enskilde och dennes speciella livssituation”.127 
 

Etiska riktlinjer 
Att förhålla sig till etiska regler vid fältarbete och uppsatsskrivning är viktigt och nödvändigt för 
att visa hänsyn till informanterna. Då vi samtalar med barn befinner vi oss i en överordnad 
maktposition gentemot dem och det är viktigt för dem att erhålla information om vilka deras 
rättigheter är och vilka skyldigheter intervjuaren har. Inga intervjuer och observationer har skett 
utan informantens samtycke. I studien har vi utgått från HSFR:S regler128 där vi tagit del av: 
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
 

                                                 
124 Kvale. (1997) s. 214 ff 
125 Gustavsson, Anders. Tolkning och tolkningsteori 1. s. 3 
126 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. (Malmö, 2000) s. 47 
127 Holme & Solvang. (1997) s. 82 
128 Forskningsetiska principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning: http://www.codex.vr.se/ (2004-10-01) 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte och för de villkor som 
gäller vid deltagandet, såsom friheten att deltaga och rätten till att avbryta sin medverkan om så 
önskas. Vi har presenterat oss för personal vid samtliga team och informerat om vår studie och vi 
har skickat ut brev till samtliga vårdnadshavare (se bilaga 8). Efter önskemål från personal har vi 
även anordnat informationskvällar för vårdnadshavare. Vid möten och i brev har det framgått att 
studien är frivillig samt rätten att avbryta. I samband med intervjuer och träffar har barnen 
mottagit liknande information.  
 
Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från alla som deltar i studien, det ska alltid 
inhämtas från informanten och i vissa fall, då informanten är under 15 år, även från 
vårdnadshavaren. Samtycke har hämtats från samtliga informanter. I studien deltar barn under 15 
år, vi kom därför att hämta samtycke från både barn och deras vårdnadshavare.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om hur informanten bör informeras om att allt som sägs behandlas 
konfidentiellt. Samtliga personer har informerats om att allt insamlat material kommer att 
behandlas konfidentiell. Antalet deltagare är få och kan vara lätta att identifiera, varpå vi kommit 
att ta extra stor hänsyn till hur vi valt att skriva uppsatsen. Uppgifter av privat karaktär som kan 
identifiera informanten har ändrats. Vi har dessutom valt att inte särskriva de olika teamen eller 
sätta ut ålder och kön på våra informanter. Som nämnts ovan kommer det i uppsatsen inte ske 
något särskiljande av barn och vårdnadshavare från de olika teamen. Med andra ord kommer det 
ej gå att se vilket barn som hör hemma på vilket team eller vilken informant som sagt vad. Att vi 
valt att skriva ihop samtliga barn/vårdnadshavare i studien beror på att informanterna är så få till 
antal att det annars kommer att vara för lätt att åskådliggöra vilka barn och vårdnadshavare är. 
 
I Nyttjandekravet står det att läsa om att det insamlade materialet endast ska användas av forskare 
och om det handlar om enskilda personer får det endast användas för ändamål som motsvarar de 
förpliktelser som tidigare utlovats. Vi har informerat berörda parter om att studien är en 
magisteruppsats men också en uppsats åt Norrköpings kommun i syfte att tydliggöra barn och 
vårdnadshavares syn på BUSS.  
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Resultat 
Under läsåret 2004/05 har vi vid ett flertal tillfällen funnits närvarande vid teamen där vi utfört 
observationer och intervjuer. Syftet med studien är att lyfta fram vad barn och vårdnadshavare 
berättar om BUSS, inte huruvida det de säger är sant eller inte. Informanternas sanning behöver 
inte alla gånger vara någon annans sanning. I texten lyfter vi fram informanternas utsagor som 
citat. Citaten är, i några fall, något omskrivna i texten, men det vi återger ligger nära 
informanternas sätt att tala. Omskrivningen är utförda för att ge mening åt texten samt för att 
skydda informanternas identitet. 
 
Det empiriska materialet i studien ger en beskrivning av enskilda människors erfarenheter och 
åsikter inom ramarna för utvecklingsarbetet BUSS. För att kunna göra tolkningar av intervjuerna 
är samtliga intervjuer transkriberade. Med hjälp av en hermeneutisk tolkningsansats har det 
insamlade materialet analyserats. För oss har den hermeneutiska tolkningsansatsen inneburit att 
det transkriberade materialet har studerats i förhållande till aktuell kontext, det vill säga mot 
bakgrund av utförda observationer. Materialet delades in under olika teman, så som skola, 
platsens betydelse, förebild, trygghet, samtal, oro, barnets framsteg, process, förslag till förändring 
och mål. Valet av teman föll på de kategorier som blev tydliga under analysen, tydliga i det 
avseende att de var av betydelse för informanterna. I de olika teman lyfter vi fram vad barn och 
vårdnadshavare har för syn på utvecklingsarbetet BUSS.  
 
Vi funderade kring om vi skulle skriva direkta citat, formulera om det informanten sagt samt i 
vilken utsträckning vi kan tolka det som sägs. Vårt val föll på att citera informanterna, men med 
vissa ändringar (se s. 3) för att skydda informantens identitet. Vi har lagt stor tyngd vid att 
reflexivt tänka igenom vårt eget moraliska ansvar beträffande de etiska aspekterna. Under vårt 
reflexiva tänkande kring etiska aspekter har vi bland annat funderat på svårigheter kring 
intervjuer. Många gånger innebär en intervju förväntningar från både vår och informantens sida, 
ibland finns även förutfattade meningar mellan parterna. Vid tolkning av våra intervjuer kom vi 
att behöva tänka igenom ett antal etiska aspekter. 
 
Av etiska skäl lyfts inte teamen fram med namn i resultatdelen och oftast skrivs de olika teamen 
samman till ett. Vidare är syftet inte att lyfta fram några enskilda individer utan deras berättelser. 
Som vi tidigare skrivit benämns barnen för han/son och vårdnadshavarna för hon/mamma samt 
personal/lärare för X (se s. 3) 
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Tema 
Under avsnitt tema, nedan, presenteras olika fenomen som är av betydelse för informanter i 
studien. Vi har valt att benämna dem skola, platsens betydelse, förebild, trygghet, samtal, oro, 
barnens framsteg, process, förslag till förändring och mål.  
 

Skola  
Skolan är ett genomgående tema i samtliga intervjuer. Teamens personal lägger stort fokus vid att 
åstadkomma kvalificerade stödinsatser för barnens kunskapsmässiga utveckling. Personalen 
arbetar med barnens individuella kunskapsinhämtande, vilket sker i samarbete med barnens 
ordinarie lärare. Syftet med teamens arbete är att barnen ska få möjlighet att delta i ordinarie 
skolundervisning. I samtal med personal har vi uppfattat att teamen prioriterat barnens skolgång i 
större utsträckning än de från början planerat. Personalen motiverar och bygger broar mellan 
olika sfärer i barnens och vårdnadshavarnas vardag, för att som kunskapssociologin förespråkar, 
lyfta fram den värld som är gemensam för enskild individ och samhälle.129 Barn och 
vårdnadshavare återger personalens individuella arbete med barnens skolgång och berättar om 
dess betydelse.  
 
Barnen berättar 

Skolans betydelse  
I intervjuer berättar barn om den hjälp de får av personalen vid teamen. Det barnen talar om är 
att de får hjälp med att närvara i skolan. Personalen hämtar, följer och deltar i skolans 
undervisning. En pojke säger om det stöd han får ”det är väl skolan” och en annan utvecklar 
detta något och säger ”en del i skolan, ibland är X med mig i skolan”. Vidare tydliggör en annan 
pojke vilka ämnen det är han får hjälp med ”SO, svenska och vissa pass matte” liknande svar fås 
från de andra barnen ”de hjälper mig med läxor och prov”. En pojke väljer att precisera 
teampersonalens undervisning i teamets lokal, ”läser eller ja mmm vi brukar … högläsning gör vi 
ju det gör vi nästan alltid”. Av barnens berättelser kan det utläsas att barnen anser att den hjälp 
och det stöd de erhåller av personalen, fokuseras på skolans uppsatta mål och att personalen är av 
betydelse för barnen. Utifrån Berger och Luckmanns teori är kunskapen en ständig process som 
förmedlar vad som anses vara rätt och fel i den samhälleliga kontexten.130 Den förmedlas här med 
hjälp av personal vid skola och team och består av formella och informella regler och normer.  
 
Barnets plats i skolan 
Barnen berättar hur personalen arbetar. En pojke säger ”de arbetar för oss, inte så att de ska tjäna 
pengar och så, men liksom så att vi ska klara skolan och så”. Flera av barnen anser inte att det är 
                                                 
129 Berger & Luckmann. (2003) s. 63 
130 Berger & Luckmann. (2003) s. 112 
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”särskilt roligt i skolan” men tycker att skolarbetet är okej. De talar om att de helst vill utföra 
skolarbetet i teamets lokaler. Materialet visar att många barn tycker att det är tråkigt att vara i 
skolan. Med barnens sätt att se på tillvaron kan det senare bli svårt att få tillbaka barnen till skolan 
för teamens personal. Det barnen uttrycker är att de trivs bra på teamet och att de på teamet har 
möjlighet att ta igen missad skolgång och få hjälp och stöd med vidare studier av personalen. 
 
Att personalens arbete är fokuserat vid barnens kunskapsinhämtande blir påtagligt i barnens 
berättelser. Det är av betydelse för barnen att de får en fungerande skolgång. Genom det arbete 
personalen uträttar tillsammans med skolans personal ges möjlighet att påbörja ett 
förändringsarbete med barnen. Enligt kunskapssociologin kan en förändringsprocess endast bli 
verklig med hjälp av signifikanta andra.131 De signifikanta andra är i studien de som representerar 
den sekundära ordningen, så som personal vid team, skola och fritid. Skolan är den formella, 
sekundära institutionella ordningen132 för barnen då de likt andra barn har skolplikt. 
 
Vårdnadshavarna berättar  

Vårdnadshavarna beskriver att personalen finns med barnen i skolan och att personalen kommer 
hem och hämtar barnen på morgonen. ”De är med min son i skolan plus kommer hem när han 
vägrar gå.” Enligt flertalet vårdnadshavare är det av betydelse att personalen hjälper till att få iväg 
barnen till skolan. En mamma berättar att det fanns tillfällen då det behövdes hjälp hemma och 
att personalen var tillmötesgående ”de kom hem och hämtade vid strul och de kom direkt”. 
Vårdnadshavarna säger att skolan är viktig och för att barnen ska klara skolan är det av betydelse 
att barnen kommer iväg till skolan varje dag. Berger och Luckmann menar att den viktigaste 
sociala förutsättningen är att individen har tillgång till en effektiv ”plausibilitetstruktur”133 en plats 
där barnet ges möjlighet att testa sin omgivning. ”Det är de signifikanta andra som är vägvisarna 
in i den nya verkligheten.”134 Personalen är vägvisare och skapar vardagliga rutiner för barnen. 
Det vårdnadshavarna berättar är att de inte från början var övertygade om att personalen kunde 
skapa möjligheter och vara barnens vägvisare. Vägvisare i den bemärkelsen att barnen skulle klara 
av skolan så bra som de gör idag.  
 
Skolans betydelse  
Vårdnadshavarna berättar om personalens arbete och att fokus på skolan är uppskattat. 
Vårdnadshavarna hävdar att barnen visar framgång inom ett flertal ämnen. De ämnen som 
barnen visat positiv utveckling i, är främst grundskolans kärnämnen. Vårdnadshavarna skildrar 
inte enbart betydelsen av ämnen utan poängterar att det handlar om barnens syn på tillvaron i 
vardagen och att personalen arbetar med barnens inställningar. En mamma säger att hennes son 

                                                 
131 Berger & Luckmann. (2003) s. 171 
132 Berger & Luckmann. (2003) s. 79 
133 Berger & Luckmann. (2003) s.183 
134 Berger & Luckmann. (2003) s.183 
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får ”hjälp med att komma igång med skolan”. Arbetet personalen utför är att finna barnens 
motivation till att gå i skolan. En mamma preciserar hur personalen skapar förutsättningar och 
möjligheter åt barnen, hon säger att de ”på teamet arbetar med läxor”.  
 
Flera vårdnadshavare berättar att teamen arbetar för att barnen, framför allt, ska klara godkänt i 
kärnämnena, men att de även arbetar vidare med vissa ämnen som det för barnet går bra i. Oftast 
prioriteras en del ämnen bort, både på gott och ont. En mamma säger ”min son har förlorat 
rätten till att få ha andra ämnen som alla barn har”. Vidare framgår att mamman anser att ”matte, 
engelska och svenska är ju väldigt koncentrationskrävande” och hon ställer sig frågande eftersom 
det finns andra behov. Hon betonar att ”andra ämnen kan bidra till utveckling”. Ämnen som hon 
nämner är slöjd, bild och musik. Här blir det tydligt att mamman anser att det finns brister i 
hennes sons nuvarande skolgång, eftersom han inte längre har samma förutsättning som ”alla 
andra barn”. Hon ifrågasätter det faktum att teamet fokuserar på kärnämnena då hon många 
gånger anser att det finns andra möjligheter för att ge sonen kunskap och personlig utveckling. 
Hon undrar om det är barnets bästa eller samhällets bästa som kommer i främsta rummet när det 
gäller hennes son. Professorerna Svein Stensaasen och Olav Sletta skriver att det är ”skolans 
uppgift att förmedla normer som är allmänt giltiga i samhället.”135 I kunskapssociologin är skolan 
representant för samhällets legitimeringar.136 Den sociala inrättningen, skolan, har till allmän 
uppgift att lära barn språk, i text och tal, för att senare kunna användas tillsammans med 
erfarenheter och skapa mening för individen. Det är inte enbart skolan som är med och formar 
barnen, uppgiften utförs tillsammans med personer i barnets omgivning, så som vårdnadshavare, 
kompisar och teampersonal. Häri ingår det att barnet formas i den kultur och den tid barnen 
befinner sig.  
 
I vissa fall har skolan tidigare försvårats för de elever som inte har svenska som modersmål. En 
mamma berättar att hennes barn ”hade svårt med språk” men att teamets insatser i skolan och i 
vardagen varit till stöd och hjälp. Hon berättar att ”han hänger med i alla ämnen och har blivit 
lugnare”. Enligt Berger och Luckmann är det genom språket som vi delar andras och egna 
erfarenheter och relaterar dem till vardagen. Det är i vardagens olika förhållanden som språk har 
störst betydelse. Individen måste förstå det gemensamma språket och dess betydelse.137 För att 
utveckla, lära och förstå är det en förutsättning att individer tar till sig ny kunskap, kunskaper om 
gemensamma erfarenheter så att individen kan förstå den kontext han/hon befinner sig i. 
 
Barnets plats i skolan 
Den institutionella ordningen, ordinarie skola i studien, ses inte som allmän i vårdnadshavarnas 
berättelser. Barnen är placerade i teamen och inte i skolan. Vårdnadshavarna berättar att de ser 

                                                 
135 Stensaasen, Svein & Sletta, Olav. Grupprocesser – om inlärning och samarbete i grupper. (Solna, 1985) s. 41 
136 Berger & Luckmann. (2003) s. 158 
137 Berger & Luckmann. (2003) s. 49-52 
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teamets olika fördelar. Det de berättar är att de själva inte alltid kan vara närvarande. Det 
vårdnadshavarna lyfter fram som bra är att personalen finns med barnen i skolan men även att de 
finns med och är aktiva med barnen på fritiden. Vårdnadshavarna anser att personal som är på 
plats kan ge hjälp, stöd och vägledning i hur barnen bör uppföra sig. Enligt Berger och 
Luckmann handlar personalens (som är de signifikanta andra) uppgift om att lära barn förstå vad 
som anses vara rätt och fel i barnens olika sfärer, samt varför barnen ska agera på de sätt 
personalen lär ut.138 Det vårdnadshavarna berättar är att de finner det av betydelse att personalen 
är delaktig och påverkar barnen i vardagen, samt betydelsen över att de har kontroll över barnens 
situation. Barnens handlingar införlivas till rutin.139  
 
Genomgående anser vårdnadshavarna att barnen behöver lugn för att kunna arbeta, vilket de 
säger är svårt att få i ordinarie skola. Det vårdnadshavarna berättar är att barnens ordinarie 
skolgång, upplevdes som stressande och högljudd. En mamma säger  
 

han behöver ju mycket de här med lugn och ro. Det fungerar inte när det är mycket barn och 
sådär så han får komma till de och där är det lugnt. 

 
Det vårdnadshavaren berättar visar på svårigheter för sonen att koncentrera sig i vanlig skola, nu 
har sonen möjlighet att ta igen skolarbete i teamets lokaler. Han får numera lättare att hänga med. 
  
Vårdnadshavarna anser att teamets arbete är att fokusera på skolans uppgifter. En mamma 
skildrar personalens uppgift och säger att de ska ”ge barnen grundskolekompetens och förbereda 
dem för vidare utbildning”. Vårdnadshavarna lyfter fram att teamen finns där för ”att de ska 
hjälpa de barn som har problem i vanlig skola […] och inte hänger med som alla andra”. 
Vårdnadshavarna betonar även värdet av att ge ”stödinsatser för personlig och kunskapsmässig 
utveckling hos varje enskilt barn”. Det som blir tydligt är att vårdnadshavarna inte anser att deras 
barn klarar ordinarie skolgång idag, utan att de behöver hjälp och stöd samt att teamens personal 
i dagsläget bör prioritera barnens skolgång. Vårdnadshavarna anser att det är viktigt att 
personalen ser till varje enskild individs behov.  
 
Några vårdnadshavare pratar om personalens roll  
 

att X ska vara som en stödperson som har ett mål som är att barnen ska så småningom klara av 
skolgången med mera.  

 

Syftet är väl det liksom att det ska fungera bra för min son i skolan och att han ska kunna 
komma tillbaka till sin klass och allt det där. 

                                                 
138 Berger & Luckmann. (2003) s. 112-113 
139 Berger & Luckmann. (2003) s. 69 ff 
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Citaten visar hur viktigt vårdnadshavarna tycker det är att barnen klarar av skolan och att barnen 
har tillgång till ordinarie skola. Vid inskrivning på teamen har barnet kvar sin skoltillhörighet. 
Teamen ska verka för att göra skolans inflytande väl synligt. Skola, team, vårdnadshavare och 
barn är idag eniga om att arbeta mot samma mål. I citaten ovan blir barnets tillhörighet viktig, 
mamman har en önskan om att hennes son ska klara av att lämna teamet och återgå till en 
ordinarie skolgång. Vidare talar hon om att personalen inriktar sig på att ge varje enskilt barn stöd 
och hjälp. Psykologen Rolf Granér talar om sociala behov som behöver tillgodoses, barnen 
behöver känna tillhörighet - att de är accepterade, uppleva att de har kontroll – känna att de är 
accepterade som en självständig individ samt gemenskap – känna sig omtyckt och veta att andra 
uppskattar både barnets bra och mindre bra sidor.140  
 

Platsens betydelse 
Barnens erfarenheter och utveckling sker i en social omgivning, i vilka de kulturmässiga på 
samma sätt som de samhälliga faktorerna spelar roll. De samhälleliga faktorerna innefattar de 
rumsliga, skola, hem och fritid. Under vistelser vid de olika teamen har vi observerat hur 
personalen använder omgivningar där barnen har möjlighet till vistelser med aktiviteter varvat 
med lugn. Teamens lokaler är i de flesta fall allmänna lägenheter. Barnens aktiviteter är ofta 
förlagda inte bara i teamets lokaler utan även i barnens närmiljö. Teamen samarbetar med lokala 
fritidsgårdar och andra intresseorganisationer där barnen vistas på fritiden. 
 
Barnen berättar  

I intervjuer med barnen berättar barnen att, om de ska anse att verksamheten är bra är det viktigt 
att det finns möjlighet till lugn varvat med aktivitet. Barnen anser att verksamheterna är bra, när 
vi frågar om vad det är som är bra svarar några av barnen ”allt”. Inledningsvis har flera av barnen 
svårt att förklara exakt vad det är som är bra, en pojke säger ”det är bara roligt att vara här”. Det 
barnen lyfter fram som bra när vi ber dem precisera sig är, personalen, det lugn som finns i 
teamets lokaler, att det är kul att spela data, göra utflykter och att umgås.   
 

inget är ju särskilt roligt i skolan, om man säger så (men) personalen är bra, kompisarna är väl 
hyfsade och så, annars är det ju bra.  

 
Vidare säger ett annat barn ”man kan sitta vid datorn, koppla av och läsa”. Han säger att han har 
kul tillsammans med personalen och tycker att de är bra och roliga. Andra saker som barnen 
nämner som bra är  
 

                                                 
140 Granér, Rolf. Personalgruppens psykologi. (Lund, 1994) s. 13 ff 
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spela data […] ibland sitter vi och leker, jobbar och kör olika saker […] jag tycker om att vara 
med personalen […] äta där när jag är försenad på skolan ibland, då kanske vi inte hinner med 
och då äter vi där. 

  
Att ha kul ihop och att trivas tycks vara viktigt för barnen liksom möjligheten att få göra andra 
saker än att bara studera. Barnen säger att fokus på den hjälp och det stöd som de får ligger på 
skolan, men det barnen lyfter fram som bra är leken. I barns liv har leken en viktig roll, Mead 
menar att barnen i leken lär sig olika roller men även att det är i leken som de lär sig den 
generaliserande andre.141 Att teamen inte enbart fokuserar på barnens skolgång utan även ger 
utrymme för lek kan ha sin grund i att barn lär sig av leken. I leken lär de sig att rätta sig efter 
samhällets regler och normer. Barnen trivs med personalen och tycker om att det finns tid för 
annat än bara studier. Typifiering av olika former av handlande kräver att det har en mening,142 
här blir det, det roliga som får betydelse för barnen. Alla barn i studien tycker att det är kul att få 
åka på utflykter, vi har märkt att många av teamen förlägger aktiviteter utanför sina egna lokaler. 
En av de aktiviteter som vi ser som en röd tråd av det barnen berättar är att åka och bada. Det är 
många barn som lyfter fram att badhuset är det roligaste. Andra aktiviteter som förekommer är 
framförallt kubb, bio och baka ”och så bakar vi och efteråt fikar vi här”. I både intervjuer och 
observation blir det uppenbart att personalen försöker att varva skola, vardag och nöjen vilket 
uppskattas av barnen. Barnen betonar vidare att det är viktigt att personalen finns där hela tiden 
”Ja, X är med i skolan och fritiden”.  
 
Flera barn berättar att de har svårt att sitta still och studera längre stunder, efter att ha studerat 
värdesätter många av barnen att få belöning i form av att spela dator, se på tv eller fika 
tillsammans med andra. I personalens arbetsuppgift ingår att utveckla barnens sociala 
kompetens/gemenskap. Att ägna sig åt gemensamma aktiviteter är ett sätt att utveckla den sociala 
kompetensen, detta sker genom att barnen blir en del av det gemensamma.143  
 
Barnen har svårt att komma på vad som är mindre bra med verksamheten. Ett barn säger  
 

Jag försöker komma på någonting som är dåligt bara, jag kan inte komma på någonting  

 
En annan pojke berättar efter en stunds fundering  
 

Ibland kan det vara lite jobbigt när vi har varit och badat och sedan ska ha högläsning, det kan 
vara lite jobbigt, för då ser man knappt för det svider i ögonen. 

 
                                                 
141 Giddens. (1998) s. 52-53 
142 Berger & Luckmann. (2003) s. 89 
143 Berger & Luckmann. (2003) s. 34-35 
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Det som sägs vara mindre bra är relaterat till, i barnens ögon, tråkiga saker och krav så som ”att 
göra läxor”. Barnens sätt att se på krav, kan förklaras genom att de upplever läxor och vuxnas 
direktiv som jobbiga. Barn har behov av vuxnas vägledning i vardagens alla sfärer. Alla barn har 
sannolikt erfarenhet av någon vuxen som tillrättalägger hur de ska uppföra sig, att gå till skolan, 
att sitta still och lyssna och annat som skapar betydelse i individens och andras närvaro. Barnen 
berättar att de upplever uppgifter likt dem ovan som påfrestande och att de kan likställas som 
krav.   
 
Förutom formella krav från skolan berättar barnen att de inte uppskattar personalomsättningen 
 

det som är mindre roligt är ju att vi byter personal ganska ofta och så det är väl det som är 
minst roligt 

 
Barnen visar på att de tycker att det är av betydelse att ha tillgång till samma personal. Det barnen 
berättar är att det vid skifte av personal ofta uppstår konflikter. Konflikter i att barnen inte vet 
hur ny personalen kommer att bemöta dem. I samband med att nya människor kommer in i 
verksamheten rubbas barnens kontinuitet och det uppstår en osäkerhet i vad som gäller.  
 
Vårdnadshavarna berättar 

Vi får av vårdnadshavarna veta att teamen arbetar för att utveckla fritidsaktiviteter åt barnen men 
att det i flera fall är något som fått stå tillbaka då skolan ansetts som viktigast. Vårdnadshavarna 
skildrar att en fungerande fritid är en viktig del, just att personalen inte enbart ägnar sig åt skolan 
utan kan åka till badhuset, ta en tur med bilen eller åka och fiska. Det som är viktigt för barnen är 
enligt vårdnadshavarna att personalen skapar förutsättning åt barnen att möta andra i vad Berger 
och Luckmann kallar ”en gemensam refererad värld”.144 Vidare berättar vårdnadshavarna att 
betydelsen av platsen där barnen vistas är med och påverkar om barnen finner lugn, vilket de 
anser är centralt för barnens trivsel.  
 

Förebild 
Familj och skola är de viktigaste institutioner i vilka barnen utvecklas. Institutioner utgörs alla av 
grupper, i varje grupp finns normer (den generaliserande andre) och barnen får sig här tilldelade 
roller. Rollövertagande är enligt Mead ett begrepp vilket syftar till att försätta sig i andras 
positioner och föregripa reaktioner och handlingar.145  
 

                                                 
144 Berger & Luckmann. (2003) s. 34-35 
145 Boglin, Lundén & Näsman. (1973) s. 39 
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Barnen berättar  

Under intervjuer tillsammans med barnen blir personalens roll tydlig. En pojke berättar för oss 
att personalen har varit viktig för hans utveckling och att hans självförtroende har förbättrats. 
Han skildrar hur personalen närvaro från början kändes som en belastning men att han idag ser 
dem som ett stöd som ständigt finns i hans närvaro. Det framgår i materialet att pojken 
inledningsvis hade en annan bild av sig själv (dåligt självförtroende). Han trodde att personalen 
såg ner på honom, både som individ och på hans sätt att vara. Allt efter att tiden gick växte 
tilliten till personalen och han började se att personalen inte ”såg ner” på honom och i 
samspelssituationer fick han en ny syn på sig själv. Berger och Luckmann säger att det är i 
relationen mellan de olika typifieringarna barn – vuxen som den enskildes betydelse blir tydlig. 
Individen reagerar och handlar utefter de typifieringar som är, barn - vuxen. Pojken upplevde 
enligt Berger och Luckmanns teori personalen som typiska vuxna.146 Professor Elisabet Näsman 
och psykologen Christina von Gerber menar att typifieringar sker för att ”förenkla mötet med 
människor [...] vi möter och bemöter många människor som typer snarare än som individuella 
personer.”147 Av barnen har vi fått veta att flera av dem tappat tilliten till vuxna. Barnet bemötte 
med andra ord inledningsvis personalen på samma sätt som han bemötte alla vuxna, utan större 
förhoppningar och brist på tillit. Han trodde att personalen såg på honom med samma ögon som 
han ansåg att alla vuxna tittade på honom med, som ett barn och ofta som ett barn som gör fel. 
Genom barnets berättelser tolkar vi det som att personalen har ett stort inflytande över barnen 
och att personalen fått rollen som en vuxen förebild. Personalen har fått rollen som signifikanta 
andra för barnen. Stensaasen och Sletta skriver att ”hur vi uppfattar oss själva och andra är av 
stor betydelse i samspelssituationer, för var och en reagerar utifrån sin subjektiva uppfattning av 
mig själv, av dig och hur jag tror att du uppfattar mig”.148 
 
Att barnen nu känner förtroende och tillit till personalen har visat sig vara betydelsefullt för det 
fortsatta arbetet. Barnen pratar om en nära relation med åtminstone en personal i vilken de finner 
tillit och förtroende. Förtroendet är inget som fanns från början utan är uppbyggt under en 
process. Barnen berättar under intervjuer att de inledningsvis av olika anledningar varit skeptiska 
till personalen men att de nu inte vill därifrån och skiljas från denna förebild. Personalen har en 
näst intill daglig kontakt med barnen och de får en viktig roll i barnens utveckling och i barnens 
spegling av sig själva. Alla sammanhang där minst två personer är tillsammans styrs av regler. 
Personalens samvaro med barnen styrs av olika regler i form av bestämmelser, instruktioner och 
anvisningar från kommunen men också i form av ”oskrivna regler för vad man får och bör, 
känna, tänka och – framför allt – göra i en given situation.”149 I gruppens ”identitet ingår normer 

                                                 
146 Berger & Luckmann. (2003) s. 43 
147 Näsman & von Gerber. (2003) s. 17 
148 Stensaasen & Sletta. (1985) s. 8 
149 Granér. (1994) s. 61 
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för hur man skall fungera tillsammans”150 ”genom normer regleras den enskildes beteende så att 
samlivet kan fungera.”151  
 
Utifrån berättelserna kan vi konstatera att personalens uppgift är att ge hjälp i barnens sociala 
utveckling. Under observationer har det blivit tydligt att barnen tar efter personalen. Barnen 
känner förtroende och tillit till dem och personalen har fått rollen som signifikanta andra. Mead 
menar att det är genom den ”organiserade leken” som barnen ser vad den generaliserande andre 
går ut på. Barnen tar till sig personalens attityder, normer och värderingar och gör dem till sina 
egna.152  
 
Vårdnadshavarna berättar 

Flera av vårdnadshavarna är ensamstående och de betonar behovet av andra vuxna förebilder för 
deras barn. En mamma säger ”och just att det är en kille. Han har ju inte den där pappakontakten 
så han får den där”. Familjegruppens betydelse och inflytande är fortfarande stort för barnen, 
men minskar till förmån för andra gruppers inflytande. Vårdnadshavarna visar på vikten av att 
deras barn träffar vuxna av båda kön för att lära sig samhällets olika roller. De roller, som barnen 
ska lära sig, kan vi tolka som tydligt föreskrivna rollbeteenden. Barnens lekar gör det möjligt för 
barnen att prova på olika roller, det Mead kallar rollövertagande.153  
 
En mamma lyfter fram hur viktig hon anser att personalen är för hennes sons fortsatta 
utveckling, bland annat för att ge sonen vuxna förebilder. Vårdnadshavarna ser personalen som 
förebilder till sina barn. Det blir påtagligt i barns och vårdnadshavares berättelser att personalen 
har fått en betydelsefull roll, som signifikanta andra. Personalens roll är att lära barnen samhällets 
normer för vad som kan anses vara rätt och fel (generaliserande andre).154 Legitimeringen av 
rollen som vetare, en som har kunskap om ”vad som är rätt och fel” är enligt Berger och 
Luckmann skapad. Barn och vårdnadshavare är införstådda i personalens roll och att de kan 
svaren på barnets fråga varför, samt tala om för barnen att ”det är så här man gör”.155   
 
En annan av personalens uppgifter blir att tala om/visa för barnen hur de ska agerar i olika 
samanhang. Vårdnadshavarna berättar att barnen får hjälp av personalen med att finna inre lugn, 
vilket är något som de anser vara av betydelse för att barnen ska kunna sitta ner och prata och 
lyssna på andra. En mamma beskriver ett möte mellan hennes son och personal 
 

                                                 
150 Granér. (1994) s. 61 
151 Stensaasen & Sletta. (1985) s. 40 
152 Giddens. (1998) s. 52-53 
153 Giddens. (1998) s. 52 
154 Boglin, Lundén & Näsman. (1973) s. 49 
155 Berger & Luckmann. (2003) s. 113 
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han köpte en läsk och drack allting på en gång och det var klar fikat för honom. X sa, nej, du 
ska sitta här och prata. Nästa gång min son fikade tog han det lugnare. 

 
Citatet visar på vikten av att personalen är tydlig och förklarar rådande situation för barnet, inte 
minst för att kunna lära barnet till nästa gång. Personalen exemplifierar varför en individ bör 
utföra en handling och inte en annan vilket enligt Berger och Luckmann syftar tillbaka till 
kunskap, betydelsen av att få veta varför saker och ting är som de är.156  
 
Vårdnadshavarna berättar att teamens personal ses som vuxna förebilder av barnen och i flera fall 
har det framkommit att de ses som förebilder även av vårdnadshavarna. Personalen har fått en 
betydelsefull roll då deras handlande och agerande studeras och reflekteras av informanterna.  
 

Trygghet  
Genomgående berättar informanterna att de får stöd från teamen men att de också känner en 
stor trygghet.  
 
Barnen berättar 

Barnen säger att de upplever det jobbigt med nya ansikten. Det kan tolkas som att kontinuitet är 
betydelsefullt för barnen och deras utveckling, kontinuitet och att känna tillit. Tilliten byggs upp 
genom att barnen känner sig trygga. I barnens trygghet ingår att de vet vad som tas för givet och 
förväntas av dem.157 Socialstyrelsen talar om kontinuitet och säger att det är ”speciellt viktigt för 
barn i behov av särskilt stöd. För dessa barn är en väl fungerande grupp, regelbunden närvaro 
stabila rutiner och en lugnt löpande verksamhet bra utvecklingsstöd.”158 I samband med att ny 
personal kommer in i verksamheten rubbas barnens kontinuitet och det uppstår en osäkerhet i 
vad som gäller. 
 
Vårdnadshavarna berättar 

Teamen fokuserar på barnens olika sfärer skola, familjearbete och fritid. En mamma berättar  
 

de arbetar på olika sätt både privat kan man säga och det här med skolan och de ställer upp på 
fritiden och jag får gå dit och samtala ensam. Så man får mycket stöd också inte bara min son 
utan även jag.  

 
Av citatet kan vi utläsa att mamman uppskattar att teamet arbetar utifrån en helhetssyn och hon 
känner trygghet i att även hon får hjälp och stöd från personalen.  

                                                 
156 Berger & Luckmann. (2003) s. 113 
157 Berger & Luckmann. (2003) s. 79-81 
158 Socialstyrelsen. (1997) s. 76 
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I intervjuer kan urskiljas att det inte enbart är barnen som får hjälp och stöd. En mamma säger att 
när hon själv har det besvärligt kan hon ”ringa till X och då säger X vad jag ska göra och sådär 
det är skönt att ha någon att prata med någon utomstående”. Mamman säger här att hon behöver 
någon som kan tala om för henne vad hon ska göra. Personalen blir inte en signifikant andra 
enbart för barnen utan även för denna mamma, personalen får en viktig roll. Mead menar att 
jaget ständigt utvecklas i interaktion med andra.159 Vi kan här se att personalen på teamet är med 
och formar mamman i bemärkelsen att hon lyssnar på dem och tar till sig av deras råd och gör 
det personalen anser är rätt. Liknande svar får vi även från en av de andra vårdnadshavarna  
 

Jag känner en trygghet å veta att de finns för min son och att de finns där även för mig. Just att 
jag kan gå varje x-dag och prata, som idag har vi pratat i två timmar. Att jag får gå och öppna 
mig och berätta och att de vet att vi har jobbigt och så […] Och om det är något med mig så 
vet jag att jag kan ringa. De ger en sån trygghet  

 
Vidare säger en annan mamma 
 

De är ett stort stöd för min son och även för mig. De finns där när det behövs på olika sätt 
[…] De är en trygg person att prata med. Vi kan fika och prata om allt, i alla fall känns det så. 
Det är väldigt tryggt och avslappnande att veta att de finns.  

 
Och en annan  
 

känner att de lyssnar bra både på mig och mitt barn känner att de finns där om jag skulle 
behöva ha hjälp. De satsar mycket på barnen […] om något skulle hända så vet vi att de är 
tillgängliga 24-timmar på dygnet.  

 
Det framgår att vårdnadshavarna tycker att det är positivt att personalen bryr sig om hela familjen 
och inte bara barnet under arbetstid. Att vårdnadshavarna själva är välkomna till teamet med sina 
funderingar oavsett vilken tid på dygnet det gäller lyfts fram som något positivt. Möjligheten att 
få prata med någon annan vuxen, få sitta ner tillsammans med någon som lyssnar och få 
reflektioner på sina funderingar ser vi är av betydelse för vårdnadshavarna. Här blir den viktiga 
interaktionen mellan vårdnadshavare och personal tydlig. Det är inte enbart tryggheten i att veta 
att personalen alltid finns där som vårdnadshavarna betonar som viktig utan även att personalen 
ser till barnets bästa.  
 

Man känner mycket trygghet. Exempel om det är något med skolan så kan jag gå till X och 
sådär. Om det är något som skolan kanske gör fel eller så där så rättar X till det, X är ju vaken 
och ser vilket som är bäst för min son.  

                                                 
159 Hwang & Nilsson. (1995) s. 52 
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Att veta att personalen finns där och att de kan lita på att personalen tar hand om deras barn 
medan barnet är på teamet/skolan är viktigt. Som vi skrev under kapitel Barnets bästa bör 
personal inom socialt arbete arbeta med barnets bästa som ledstjärna160 och vi kan här se att 
vårdnadshavarna överlämnar ansvaret av sina barn på personalen, den tid barnet är på teamet. 
Vårdnadshavarna utgår från att personalen arbetar utifrån vad som är bäst för deras barn.  
 
Vårdnadshavarna berättar även att  
 

De är bra att det inte bara är skola utan att de kan göra lite på helgerna också. […] så att han 
får känna att de kan vara med honom på helgerna också.  

 
Här ser vi teamens nära samarbete mellan personal och familj. Flera vårdnadshavare poängterar 
just vikten av att inte allt ska handla enbart om skolan utan att barnen ska veta att personalen 
finns där även efter skoltid. Att personalen finns där lyfter många fram som en trygghet för sig 
själva och sina barn.  
 
Flera av barnen har haft en jobbig skolgång och trivs inte bra i skolan enligt dem själva och 
vårdnadshavare. Vårdnadshavarna berättar att detta många gånger visat sig genom att barnen 
blivit skolans syndabock och hamnat i problemfyllda situationer. Flera vårdnadshavare berättar 
att deras barn har setts och ibland fortfarande ses som skolans syndabock. En mamma beskriver 
hur personalen har hjälpt till att motverka detta.   
 

Och X har hjälp till mycket just det här med skolan för att det var så mycket olika folk runt 
honom och han var ofta den där syndabocken och mycket klagomål och sådär.  Då kunde X gå 
in där och rätta ut och hjälpa till liksom. Just det här med att det var för mycket vuxna för att 
pojken visste inte vart han skulle vara. 

 
Vi kan här se att personalen har en viktig uppgift i att ge barnen en trygghet. Mamman beskriver 
att hennes son inte visste vem han skulle vända sig till, nu vet sonen att det är till personalen vid 
teamet som han i första hand ska vända sig. Att veta skapar trygghetskänsla för barnet istället för 
en kluvenhet. Mamman har nu valt att låta personalen vid teamet få det yttersta ansvaret under 
skoltid. När vårdnadshavarna blir villrådiga överlåter de åt personalen att lära det beteende som är 
mest passande i den för barnen socialt förändrade situationen. Kunskapssociologin säger att 
barnens föräldrar alltid kommer att äga förhandsdefinitionen av världen.161 Stödet barn och 
vårdnadshavare berättar om är en förmedling av vad som är rätt och fel. Genom att ta till sig av 
personalens åsikter om vad som är rätt och fel i samhället lär sig informanterna hur de ska möta 

                                                 
160 Meeuwisse, Sunesson & Swärd. (2001) s.171 
161 Berger & Luckmann. (2003) s. 196 
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andra. Berger och Luckmann menar att typifieringar av andra är viktiga i samspelet. De menar att 
det blir lättare att bemöta andra om individen har förförståelse för vem denna person kan tänkas 
vara, en vinst i att förutsäga den andres handlingar.162 
 

Samtal  
Betydelsen av att få träffa och samtala med andra människor inte minst för att reflektera över sitt 
eget handlande är viktiga delar i vardagen. Informanterna anser att samtal tillsammans med 
personal är av betydelse för pågående arbete och för barnens utveckling. Inom 
kunskapssociologin är språket ett viktigt redskap, det är genom språket som individen lär sig 
begrepp så som att förstå, förmedla kunskap och att ifrågasätta. Våra informanter har berättat om 
betydelsen av att i enskilda samtal med personal få bekräftelse och stöd. Samtal är ett redskap 
som teampersonal använder sig av idag i syfte att underlätta situationen vårdnadshavarna är i. 
Barn och vårdnadshavare skildrar känslosamtal i vilka de samtalar om bra och dåliga saker som 
har hänt.  
 
Barnen berättar  

Teamen arbetar idag med samtal, i vilka barnen får lära sig att bearbeta känslor. En pojke berättar 
om samtal på följande vis 
 

Sen är det ibland så är det känslosamtalen vi pratar om grejer om man är glad eller arg, du vet, 
eller om det är något som hänt eller något sånt. […] och måndagen brukar vi ta typ då är det 
helgen vad som har varit dåligt och det som har varit bra och sådär. 

 
Vi har tolkat att det är av betydelse för barnen att de får prata och att någon vuxen lyssnar. Det 
barnen uttrycker är att det är viktigt att få bearbeta känslor och få bekräftelse på både bra och 
dåliga saker och händelser. Samtal är enligt Berger och Luckmann det viktigaste medlet för att 
upprätthålla verkligheten då samtalen är en referens till de rutiner som finns och tas för givna.163 
Att få bekräftelse på sitt handlande sker enligt symbolisk interaktionism i interaktion med andra, 
det är i interaktion med andra, genom den andras reaktioner och synpunkter, som jaget 
uppstår.164 Med andra ord är personalen delaktig i att forma barnets jag under samtal, det är 
personalens reaktioner på barnets agerande som är med och formar barnet.  
 

                                                 
162 Berger & Luckmann. (2003) s. 73 
163 Berger & Luckmann. (2003) s. 177-178  
164 Mead. (1976) s. 109 
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Vårdnadshavarna berättar  

Teamen arbetar för en kontinuerlig kontakt med barnens vårdnadshavare. Idag sker den 
kontakten mestadels via telefon. Det förekommer även personliga möten, hur ofta de personliga 
träffarna sker är individuellt.  
 
Det förekommer olika former av föräldraarbeten, men under intervjuerna har många 
vårdnadshavare inledningsvis ställt sig frågande till om det förekommer någon form av 
föräldraarbete. Detta kan ha sin naturliga förklaring i att vårdnadshavarna ser det som att de 
faktiskt bara är föräldrar och delaktiga i saker som rör deras barn. Någon formell 
föräldrautbildning eller liknande anser de inte att de fått.  
 
Det framgår att det vid ett par av teamen ingår enskilda samtal för vårdnadshavarna  
 

just att jag kan gå varje x-dag och prata, som idag har vi pratat i två timmar. Att jag får gå och 
öppna mig och berätta och att de vet att vi har jobbigt och så. 

 
Mamman finner samtalen som utvecklande. Samtalen ger henne en möjlighet att prata fritt med 
någon annan vuxen som vet vilken situation hon befinner sig i. Teamets syfte med samtalen är att 
vara ett stöd för vårdnadshavarna och är en form av föräldraarbete.  
 
Alla vårdnadshavare uppskattar inte planerade möten tillsammans med personal vid team. Det 
finns vårdnadshavare som inte alls vill vara delaktiga i teamens planerade möten. En mamma 
skildrar hur hon vid ett tillfälle såg fram emot att träffa andra vårdnadshavare tillsammans med 
teampersonal  
 

det var bara jag som kom, så jag tänker varför ska jag umgås på min fritid med de när de inte 
vill komma till ett viktigt möte.  

 
Vi kan se en besvikelse över att övriga vårdnadshavare inte kommer på teamens planerade 
aktiviteter och möten. De vårdnadshavare som deltagit i samtal och aktiviteter framhåller dem 
som bra och ett positivt inslag i vardagen för att komma vidare i processen, att lära känna 
personal och andra vårdnadshavare.  
  
Flera av vårdnadshavarna betonar även betydelsen av andra viktiga inslag i teamens föräldraarbete  
 

de lär oss hur man ska prata med barnen, hur man ska bete sig med barnen [...] sätta gränser, 
lär mig små saker, små tips, massor av positiva saker. 
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Det blir tydligt att vårdnadshavarna anser det vara av betydelse att få prata med personalen, trots 
det säger de att de ibland upplever samtalen som jobbiga för stunden.  
 

Ibland kan jag känna så nu är det x-dag och nu ska jag dit igen, ibland kan det kännas lite så 
där. Men det kan vara grund av det att jag har så mycket andra möten. Så ändå när jag får prata 
av mig där känns det bättre.  

 
Citatet visar på en kluvenhet, vilket kan bero på att situationen som sådan är problemfylld. Under 
ovan nämnda samtal ska mamman prata om sig själv samt sina och familjens problem i syfte att 
få hjälp och stöd. Många gånger kan detta upplevas som utelämnande men som mamman säger, 
efteråt är hon glad över att hon gick dit och att samtalet har varit till hjälp och stöd för henne.  
 

Oro 
Trots att samtliga vårdnadshavare tydliggör hur nöjda de är med verksamheten är det flera av de 
som lyfter fram en oro. Det vårdnadshavarna berättar handlar om barnens framtida behov av 
teamens verksamhet. En annan oro som vårdnadshavarna skildrar är om kommunens satsningar 
kom för sent i deras barns utveckling.  
 
Vårdnadshavarna berättar 

En oro som vårdnadshavarna skildrar rör samverkan. En mamma säger om samverkan ”det är 
märkligt att det inte finns mer kunskap idag, det kanske det finns men det kanske finns en 
osäkerhet hur man ska använda det”. Mamman gör här ett ifrågasättande om någon egentligen 
besitter kunskaper om huruvida samverkan är bra eller inte. Berger och Luckmann menar att 
många gånger sker ett handlande ”inte därför att det fungerar utan därför att det är rätt”165 det vill 
säga någon tror handlandet är rätt och så länge motsatsen inte är bevisad fortsätter man.  
 
Andra orosmoment som ett flertal vårdnadshavare tar upp är att barnen ibland blir för separerade 
från andra barn, enligt vårdnadshavarna vistas barnen för mycket i teamets lokaler. Vilket 
vårdnadshavarna finner oroväckande för barnens utveckling. Barn behöver andra i sin omgivning 
för att utveckla jaget, ”jaget blir till i speglingen som fås genom andras reaktioner och attityder till 
ditt handlande.”166  
 
Trots att vårdnadshavarna tycker att teamet är bra anser de att kommunens nya åtgärder borde ha 
kommit in tidigare i barnens liv. Sedan start anser de att personalomsättningen har varit för stor. 
En mamma berättar om personalomsättningen  
 

                                                 
165 Berger & Luckmann. (2003) s. 138 
166 Svedberg. (1997) s. 27 
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det har varit personalombyte och det har varit lite jobbigt för min son […] när det blev för 
stökigt och när det blev för rörigt då försvann han  

 
En annan mamma skildrar på liknande sätt oro inför förändringar i personalsammansättningen då 
hon har en rädsla inför besparingar och nedskärningar.  
 

Det dåliga är ju personalen och om det blir neddragning på personal. Jag kan tycka att de är i 
tightaste laget med personal ändå  

 
Vårdnadshavarna visar tydligt hur viktig de anser att personalen är för deras barn och betonar 
betydelsen av kontinuitet. Berättelserna tydliggör att förändringar inom personalomsättningen 
kan ha en negativ inverkan på deras barn. Många gånger har barnen en lång erfarenhet av 
kommunala insatser och de behöver kontinuitet för att åter igen kunna lita på vuxna. 
Socialstyrelsen skriver att ”kontinuitet är speciellt viktigt för barn i behov av särskilt stöd.”167 
Flera vårdnadshavare berättar om tidigare erfarenheter inom kommunala insatser, insatser som de 
varit missnöjda med. Erfarenheten bidrar idag till att de har svårare för en tilltro till nya 
kommunala insatser.  
 

Barnens framsteg  
Informanter anser att de/deras barn har utvecklats på ett positivt sätt sedan de blev antagna till 
teamet. Det barn och vårdnadshavare talar om är utveckling i skolan (kunskap) och en social 
förändring och att förändringen sker parallellt med hjälp av personalens arbete under fritiden och 
i skolan.  
 
Barnen berättar  

Skola  
De flesta barn berättar att de har förändrats sedan de började på teamet. Flera av dem har svårt 
att ge uttryck för exakt vad det är som har förändrats, vilket delvis kan ha sin grund i deras ringa 
ålder och personliga utveckling. Denna utveckling, att se sig själv med andras ögon, sker långsamt 
och under en längre tid och den blir verklighet i en process, det blir en omdaning i individens 
”hemma” verklighet.168 Vi har märkt att de yngre barnen har svårare för att ge uttryck för den 
förändringsprocess som pågår, de märker skillnad men vet inte på vilket sätt. De äldre barnen 
skildrar mer tydligt vad som har förändrats. Genomgående är att barnen pratar om förändringar 
som sker i skolan. En pojke berättar att han utvecklats i matematik och tycker att det börjar bli 
roligt. Pojken menar på att det blir kul när man förstår. Engelska säger han är sådär och i 
svenskan läser han fler böcker och tycker det är givande. Liknande svar fås från en annan pojke 
                                                 
167 Socialstyrelsen 1997:7. (1997) s.76 
168 Berger & Luckmann. (2003) s. 169 
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”jag hade svårt och jobbigt i skolan, mest matten, men nu kan jag”.  Två andra barn säger ”jag 
har blivit bättre på svenska” och jag har ”blivit bättre i skolan”. Att barnen främst ser utveckling i 
sin egen kunskapsinhämtning kan ha sin grund i att det är lättare att se en kunskapsutveckling än 
en beteendeförändring. Skolans uppsatta mål gör det lättare för barnen att själva jämföra sina 
tidigare resultat med de nuvarande.   
 
I flera intervjuer blir det synligt att barnen inte bara befinner sig mitt i en förändringsprocess utan 
att de även kan ta distans och se förändringen utifrån. En pojke ser sin egen utveckling och 
beskriver den på följande sätt  
 

I: vet du varför du är här? 

IF: för att jag inte sköter mig i skolan 

I: men du sköter dig bättre nu? 

IF: ja lite 

I: lite, tycker du att du förbättrats i skolan? 

IF: jag jobbar inte lika mycket 

I: nähä? 

IF: så jag vet inte 

I: men det känns som om skolan funkar ganska bra? 

IF: ja rå.  

I: tycker du att det blivit roligare i skolan också? 

IF: näe 

I: bara här (på teamet) det är kul?  

IF: ja 

 
Under observationer och i intervjuer har det framgått av barnen, att personalen arbetar 
individuellt med barnen och med deras skolgång. Hur stort fokus som läggs på skolan varierar. 
Som kan utläsas i citatet ovan upplever pojken att han inte längre arbetar lika mycket med 
skolarbete. Trots det tycker han att skolan fungerar ganska bra. En annan pojke upplever en 
liknande situation ”ja det är mindre med skoljobb fast det är mycket roligare nu”. Sett till 
genomförda observationer och utförda intervjuer kan det ifrågasättas om det verkligen är mindre 
skolarbete för barnen eller om de bara ägnar mindre tid i skolan. Skolarbetet genomförs numera 
inte enbart på plats i skolan utan även i teamets lokaler. Flertalet barn säger att de inte vill tillbaka 
till skolan. Att de trivs på teamet säger de beror på att de gör så mycket kul ihop. Här blir en 
intressekonflikt tydlig, så länge det är roligare på teamet än i skolan kan det vara svårt att 
motivera barnen tillbaka till skolan. En tolkning utifrån kunskapssociologin kan vara att barnens 
uppfattning om att det blivit mindre skolarbete och lugnare miljö bero på att 
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kunskapsinhämtandet i teamets lokal numera övergått till rutin.169 Flertalet barn säger att de inte 
vill tillbaka till skolan. Att barnen trivs på teamet säger de beror på att de gör så mycket kul ihop.  
 
Personalens betydelse 
En pojke skildrar en beteendeförändring. Han säger inledningsvis att ”det inte förändrats så himla 
mycket” men när han funderar vidare berättar han att ”förra terminen var jag mer bråkig”. Att 
pojken märker av att han blivit mindre bråkig kan ha sin grund i omgivningens bemötande. 
Många gånger kan det vara svårt att själv se en sådan förändring och det är via omgivningens 
reflektioner och bemötande som en rollförändring blir synlig.170  
 
Barnen pratar om personalens arbete vad gäller deras påverkan i barnens utveckling. En av 
pojkarna säger att ”jag har lärt mig ta det lugnt”. Det är flera barn som visar på att de blivit 
lugnare och de anser att de lärt sig sitta ner och inte bara prata utan även lyssna på andra.  
 
Att personalen alltid finns i barnens omedelbara närhet beskrivs inte alltid som positiv, många av 
barnen tyckte att det inledningsvis var påfrestande att alltid ha personal runt sig. En pojke säger 
 

första gången jag träffade dem, tyckte jag det var så här lite störande, de följde efter mig hela 
tiden. Jag sa till X du är som en skugga som följer efter mig, men nu när X går med mig hela 
tiden känner jag mig som jag passar in med X. Det är lättare nu. 

 
Pojken upplevde situationen som besvärlig. Idag tycks han ha accepterat sin roll som barn i 
behov av hjälp och ser att X finns där för att hjälpa honom och ge stöd. Varpå han inte längre 
tycker det är lika störande att ha personal runt sig. Vidare i intervjun framgår det att pojken idag 
ser X som en förebild. 
 
Vårdnadshavarna berättar  

Vårdnadshavarna är eniga om att deras barn har förändrats till det bättre, några av dem ser själva 
förändringen medan andra fått förändringen bekräftad från skola och/eller team. En mamma 
säger om sitt barn att han har blivit lugnare och är inte ständigt uppe i varv, ”man kan prata med 
honom utan att han får anfall”. Han är mer ”harmonisk och mån om folk och sån var han inte 
innan”. En av de största förändringarna som vårdnadshavarna kan se är att barnen blivit lugnare. 
 
I samtal med en av vårdnadshavarna berättar hon om hennes sons förändring och framsteg. ”I 
början var det bara kaos, det var hemskt det var bara negativa saker, negativt, negativt”. Hon 
berättar om hur hon tidigare ställt sig frågor som ”vad har jag fått för barn som kan åstadkomma 
så mycket negativt enligt skolan”. Det var enligt mamman möten efter möten i skolan om vilka 

                                                 
169 Berger & Luckmann. (2003) s. 69 
170 Hilte. (1996) s. 112 
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dåliga sidor hennes barn visade och hon upplevde frustration över den situation som var. Hon 
berättar att idag är han ”som en ny människa, början var botten nu gör han saker, är positiv, jag 
vet inte vad jag skulle ha gjort utan teamet”. 
 
Vårdnadshavarna har svårt att ge uttryck för exakt vad som har förändrats. Vilket delvis kan bero 
på som en mamma säger ”det har jag inte tänkt på”. Synen på vad som har förändrats delar upp 
vårdnadshavarna i två kategorier. De vårdnadshavare som ser skillnader på sitt barn gällande 
främst beteende och de vårdnadshavare som egentligen inte själva kan se någon större skillnad på 
sitt barn. Att vårdnadshavarna själva inte ser någon skillnad säger de beror på att de aldrig haft 
några problem med sitt barn hemma, som en mamma säger ”han är inte den här som bråkar med 
mig. Det händer sällan, mycket sällan”. Genom citaten blir det synligt att barnen befinner sig i 
skilda sfärer skola – hem – fritid. Ett barn som är lugnt hemma behöver inte alltid vara lugnt i 
skolan utan kan vara skolans syndabock och agera utifrån denna roll. Det är via skola och team 
som vårdnadshavarna hört att barnet förändrats och blivit lugnare. En mamma säger ”De tycker 
att han är mycket lugnare, det har inte varit så mycket slagsmål och det här”.  
 
Skola 
I intervjuer berättar vårdnadshavarna om förändringar i barnens kunskaper. Skolan prioriteras av 
teamen och vårdnadshavarna betonar betydelsen av att barnen går till skolan och lär sig något. En 
mamma lyfter fram att personalen har lyckats uppmuntra sonen till att läsa fler ämnen. Vi kan 
urskilja att teamen främst försöker arbeta med grundämnena matematik, svenska och engelska. 
Fokuseringen på kärnämnena är något som även många vårdnadshavare lyfter fram som bra trots 
att de ibland kan oroa sig för att pressen blir för stor. Det ”kan bli lite jobbigt för eleverna ibland 
va lite intensivt”. Samtidigt upplever vårdnadshavarna att de krav som teamet och skolan 
tillsammans ställer på barnet är på en rimlig nivå.  
 
De största förändringar hos barnen ser vårdnadshavarna inom skolans sfär. ”Han hänger med i 
alla ämnen och har blivit lugnare. Mer positiv mot skolan, lärare och barn.” En annan mamma 
säger om sitt barn att han ”läser bättre, hänger med att läsa på tv:n, klockan ja lite mer engelska”. 
Vidare säger hon att han ”aldrig varit intresserad av att läsa böcker förut men nu har han läst sju 
böcker i alla fall”. En mamma skildrar sonens förändring, hon berättar  
 

hans attityd har blivit bättre. Han vågar att lita på andra vuxna i skolan speciellt. Han satsar mer 
på sitt skolarbete och tycker det är kul 

 
Här kan vi se att teamets arbete har haft positivt inflytande på barnen skolgång. Att barnen 
känner sig trygga ihop med personal från sitt team tycks ha bidragit till att barnen nu börjar ta 
kontakt och lita även på andra vuxna. 
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Personalens roll 
Ett av personalens verksamhetsmål är att ändra barnens roller samtidigt som de har till uppgift att 
vara förebilder. Det framgår av vårdnadshavarna att det är svårt för barnen att förändra de roller 
som de idag förväntas leva upp till. Inom exempelvis skolans värld har samtliga barn tagit på sig 
eller blivit tilldelad en viss roll, ju äldre barnet är desto tydligare är rollen. Granér menar att alla 
individer som befinner sig i ett socialt samanhang tar en social roll, de flesta roller är inte direkt 
framträdande utan de som syns är roller så som ledarrollen, clownen och syndabocken. De 
sociala roller som en individ har varierar beroende på samanhang men är också beroende av vilka 
förväntningar individen har på sig.171 Det har framgått att barnen ofta haft rollen som syndabock 
i skolan, det är svårt att förändra eftersom barnen har förväntningar från sina klasskamrater. 
Vårdnadshavarna visar samtidigt på att det inte är denna roll som barnen har hemma. Samma 
individ kan ha en mängd olika roller ”den sociala rollen är ett resultat av olika intressenters behov 
och förväntningar.”172  
 
Det berättas av personal vid ett av våra besök på teamen samt av vårdnadshavare att barnen får 
lättare att förändra sin roll då de kan skylla på personalen. Barnen i studien tillhör olika 
ålderskategorier men de har en gemensam nämnare, det är att de tillhör flera grupper och att 
grupperna inbördes har olika motsägelsefulla normer. Det återges att barnen har en roll att leva 
upp till bland sina vänner på skolan, genom personalens närvaro blir det accepterat att ändra 
beteende, barnen har en godtagen undanflykt. De kan tala om för andra att de måste uppföra sig 
väl, då de har ögon på sig.  
 
De positiva och synliga förändringarna är, som en mamma säger, ”han har blivit lugnare och lite 
mer diskussionsbenägen”. Mamman berättar vidare att det idag är ett lugnare barn och att han 
vågar mer och är mer utåtriktad, ”han är bättre till mods idag”. En annan mamma beskriver sitt 
barn som ”mycket mer positiv, han är glad och duktig i skolan”. Ytterligare en mamma lyfter 
fram hur personalen har påverkat sonen positivt. Hon säger att de ”hjälper honom i utvecklingen 
och så stöttar de honom [...] de bråkar så som pojkarna tycker om, det är viktigt”. Symbolisk 
interaktionism menar att leken är viktig för barnens jagutveckling samt för att ta del av samhällets 
regler och normer (den generaliserande andre).173 En annan viktig och betydelsefull förändring 
som vårdnadshavarna lyfter fram är förändring i andra sociala grupper. En mamma berättar om 
sin son ”han är glad, han har kompisar idag och är en positiv pojke”. Under den process som 
barnen varit antagna på teamet har inställningen till teamet och till skolan förändrats.  
 
Vårdnadshavarna berättar att personalen inriktar sina krafter på att ändra barnens beteende. En 
mamma säger att sonen får hjälp genom att personalen arbetar med ”själva honom och hans 

                                                 
171 Granér. (1994) s. 48 
172 Granér. (1994) s. 49 
173 Giddens. (1998) s. 52-53 
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aggressioner”. En annan mamma poängterar att personalen arbetar med att få hennes barn ”att 
tänka om och satsa mer på skolan”. Den personliga utvecklingen är ett av teamens 
verksamhetsmål, det står att de ska utveckla barnens självförtroende och sociala kompetens. En 
mamma berättar 
 

Syftet är att hjälpa barnen att komma tillbaka till skolan samt hjälpa barnen att bygga upp deras 
självförtroende och att hitta sig själva. 

 
Inledningsvis nämner mamman att syftet med verksamheten är att få barnen tillbaka till skolan 
därefter kommer ännu ett viktigt verksamhetsmål in och det är att bygga upp barnens 
självförtroende. Många gånger är det inte bara de ord vi får som visar på barnens utveckling utan 
även informantens kroppsspråk. Vid en av intervjuerna ber vi en mamma berätta vad som är bra 
med verksamheten, hon ler och säger ”man ser det på honom” vilket visar att arbetet teamen 
utför inkluderar en förändring av barnens beteende.  
 
Men det finns också vårdnadshavare i studien som ifrågasätter om det bara är tack vare 
personalen som barnen har utvecklats, de funderar på hur mycket som ligger hos barnet själv. En 
mamma säger 
 

det är ju svårt att säga att det bara är teamet. Fast jag tror att det har en stor del också att han 
har blivit lugnare och bättre. Jag menar mycket ligger ju hos honom och sådär också att han 
har fått blivit större, givetvis har han ju fått så mycket rätt hjälp på diverse ställen, både i team 
och hemma […] men det är ju svårt att säga att det bara är teamet det är så mycket som klaffar. 
Så det är ju svårt att säga liksom, men det är en jätteviktig bit, det är ju liksom hans dagis så att 
säga.   

 
Moderns ifrågasättande kan vi se som betydelsefull då ingen med säkerhet vet hur stor roll de 
olika teamen har i barnens utveckling. Vårdnadshavarna kan se förändringar men vet inte vilka 
förändringar som hade skett om barnet inte kommit i kontakt med teamet. Utifrån symbolisk 
interaktionism är det ett intressant ifrågasättande som mamman gör. Enligt Mead sker inte någon 
utveckling utan andras närvaro, utan det är i interaktion med andra som jaget formas.174 Sett till 
moderns ifrågasättande innebär detta inte att barnet inte hade förändrats om det inte kommit till 
teamet. De förändringar som har skett är delvis tack vare personalen. Utan de signifikanta andra 
som barnet har i sin närhet skulle barnets jag idag se annorlunda ut. 
 

Process 
I Norrköpings kommun finns olika verksamheter med skilda inriktningar som har till uppgift att 
stödja barn för att främja deras utveckling. Larsson - Swärd skriver att ”Barnomsorg och skola 
                                                 
174 Mead. (1976) s. 109 
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anses vara ”normalmiljöer” där målet är detsamma för alla barn, en pedagogisk utvecklingsmiljö 
som kan bidra till en allsidig kunskap och personlighetsutveckling hos barnen.”175 För att stödet 
ska bli effektfullt har Norrköpings kommun förordat samarbete mellan de olika institutionerna. 
Tidigare studier visar på brister i referensramar gällande hur institutioner ser på barn med 
svårigheter 176 inom skola, hem och socialtjänst. 
 
BUSS är ett relativt nystartat utvecklingsarbete och vi kan se att inblandade parter inriktar sina 
krafter på att utveckla BUSS. Under den korta tid som studien utförts, har många förändringar 
skett. Inledningsvis fick Team Södra många gånger stå som modell för de nya teamen. Det 
personal och ledningsgrupp främst tog efter var upplägg och verksamhetsmål. Idag har teamen 
förändrats och satt en egen prägel på sin verksamhet, de arbetar fortfarande med att ta fram 
metoder och tillvägagångssätt som fungerar för just deras barn. Samtliga informanter som 
intervjuats har varit med sedan starten, det är på dessa barn och vårdnadshavare som ett nytt 
koncept prövas fram. 
 
Barnen berättar 

I intervjuerna pratar inte barnen om hur utvecklingsarbetet BUSS har utvecklats och förändrats 
utan de talar om sin egen utveckling och vad de idag anser om verksamheten. Vi bad barnen 
betygsätta det team där de går, på skalan ett till tio där tio var högst. Barnen satt ofta länge och 
funderade på vilken siffra som deras team var värda. Efter en viss fundering gav de flesta barnen 
siffrorna nio eller tio. Samtliga barn har gett höga betyg och siffrorna har varierat mellan talen 
åtta till tio. De höga betygen kan förstås som att barnen uppskattar teamen. 
 
Vårdnadshavarna berättar  

Vi bad vårdnadshavarna att ge oss en beskrivning av hur de ser på verksamheten och hur den 
synen har förändrats sedan start. Vårdnadshavarna delas här upp i tre kategorier beträffande 
frågan, de vårdnadshavare som var positivt inställda redan från början, de som var mer skeptiska 
och de som beskrev en stor osäkerhet och rädsla inför den första kontakten. En mamma 
beskriver att hon och hennes barn inledningsvis tyckte att det var besvärligt att börja på 
verksamheten. En annan mamma berättar att verksamhetens start var oklar, inte bara för henne 
och hennes barn utan för alla involverade parter. Hon skildrar hur hon vid ett flertal tillfällen fick 
ta emot telefonsamtal och att hon då försökte ge råd till personalen och försökte lugna ned dem  
 

han dyker upp någonstans och det blir säkert bättre sen. (Idag säger hon att) de har slutat ringa 
(och) nu i och med att dem hittat sina platser går det framåt, […] allting kan ju inte falla plats 
på en gång 

 

                                                 
175 Larsson-Swärd. (1999) s 104  
176 Socialstyrelsen 1997:7. (1997) s.83 
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Mammans berättelser visar på att gemensamt arbete är av betydelse för barnen och för de 
involverade parterna omkring barnen. Från att tidigare ha behövt lugna ner personalen kan hon 
idag se att det går framåt. Liknande situationer kan vi se hos andra vårdnadshavarna då de 
beskriver verksamheternas starter. En mamma berättar att hennes son gömde sig när personalen 
kom, men idag har han svårt att slita sig därifrån. Idag tror inte mamman att han ”skulle vilja byta 
bort teamet, absolut inte X”. Mamman har numera stort förtroende för verksamheten och hon 
känner att personalen finns där för henne och hennes familj. Personalen får en viktig roll som 
signifikanta andra, främst för barnen men i många fall även för barnets vårdnadshavare.  
 
Vidare säger en annan mamma ”jag var ärligt talat inte så hoppfull på att det skulle funka”. Det 
finns även de vårdnadshavare som inte förstod vad utvecklingsarbetet skulle innebära, en mamma 
säger ”jag fattade ingenting”. Vi kan tydligt se att alla vårdnadshavare inte alltid hade så stora 
förhoppningar på BUSS och att det många gånger varit brist i informationen till vårdnadshavarna.  
 
Alla team har utvecklats och förändrats sedan start och idag känner många familjer att de inte vill 
förlora teamet och dess personal. Ett flertal informanter verbaliserar det och säger ”nu vill jag 
inte byta ut dem, nu vill jag ha dem här”. Citatet visar tydligt att BUSS som utvecklingsarbete inte 
är ett färdigt koncept utan att det ständigt pågår en förändringsprocess.  
 
I intervjuerna tillsammans med vårdnadshavarna skildras att personal och vårdnadshavare har 
ifrågasatt vad verksamheten har att erbjuda. Vårdnadshavarna säger att det hela tiden har funnits 
en vision och ett engagemang hos personalen, men att det många gånger varit frustrerande för 
personalen att själva utarbeta mål och strategier samtidigt som de ska informera vårdnadshavare 
och ta in barn. Vårdnadshavarna berättar att det borde finnas klara direktiv redan vid start och att 
det inte är personalens uppgift att arbeta fram syfte och mål och ej heller de verktyg 
(arbetsmodeller) som krävs. Granér anser att ”ha tydliga mål är nödvändigt för att kunna uppnå 
dem.”177 Enligt Granér är det med andra ord viktigt att teamen vet sin uppgift. Att det inte fanns 
några klara verksamhetsmål redan från början kan ha sin poäng då samtliga parter kan vara med 
och forma och sätta sin prägel. Socialstyrelsen är också ifrågasättande till att mål ofta saknas och 
skriver att ”särskilt utveckla texter kring vad man vill uppnå i arbetet med barn i behov särkilt 
stöd saknas.”178 De talar om att målformuleringar ”vanligen är mycket korta och allmänna”179 och 
att det oftast inte skrivs mer än en mening.  
 
Att BUSS är ett utvecklingsarbete innebär att det som är verksamhetsmål idag inte tvunget måste 
fortsätta att vara det. Vårdnadshavarna säger att de inte alla gånger varit insatta i och fått 

                                                 
177 Granér. (1994) s. 21  
178 Socialstyrelsen 1997:7. (1997) s.37 
179 Socialstyrelsen 1997:7. (1997) s.37 
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information om vad verksamheterna egentligen har för uppdrag. De lyfter fram otydliga mål och 
bristande information men visar samtidigt på förståelse då teamen är nystartade. 
 
Vårdnadshavarna har varierad erfarenhet från kommunala stödinsatser, vilket blir tydligt i våra 
intervjuer. De vårdnadshavare som har många års tidigare erfarenhet av kommunala insatser 
tycks ha en mer kritisk syn på BUSS än de vårdnadshavare som inte har någon tidigare 
erfarenhet. Vårdnadshavare med tidigare erfarenhet har visat sig vara missnöjda med tidigare 
verksamheter. Trots kritiska ögon är samtliga nu nöjda med hur teamet arbetar med barnen, 
speciellt i jämförelse med tidigare erfarenheter. De som inte har något att jämföra med är nöjda 
med teamets insatser. Samtliga vårdnadshavare anser att teamet idag försöker utgå från vad som 
är bäst för barnet, barnets bästa i bemärkelsen att personalen arbetar individuellt med varje barn 
utifrån enskilda behov.  
 
Genom att studera materialet går det att urskilja att de speciella behov barnet och 
vårdnadshavaren har, sätter sin prägel på hur de olika teamen arbetar. Vårdnadshavarna säger sig 
uppleva att teamet än så länge lever upp till uppsatta mål ”jag tycker att de har lyckats väl hittills”. 
Det omdömet blir än mer tydligt då vi bad vårdnadshavare betygssätta teamet på en skala ett till 
tio. De flesta vårdnadshavare svarade snabbt och spontant ”Tio, full pott!” Det fanns även de 
som sa att ”det klart att det alltid finns saker som kan bli bättre” och därför istället gav ett betyg 
mellan åtta och nio.  
 

Förslag till förändring  
Det finns som en mamma säger ”det är klart att det alltid finns saker som kan bli bättre”. Nedan 
lyfter vi fram vad vårdnadshavarna anser är av betydelse för det fortsatta arbetet.  
 
Vårdnadshavarna berättar 

En vårdnadshavare riktar uppmärksamheten på att personalen bör utbilda sig. Hon tror på ”mer 
expertis” inom verksamheten. Hon berättar  
 

de har ju väldigt mycket utbildningar och så men ändå, att man träffas i något slags forum med 
jämna mellanrum [...] de kanske behöver vidga synen på olika saker och få hjälp med det [...] 
Man vet om att det finns problem men att man jobbar med samma metod ändå, man kanske 
behöver byta. 

 
Vi kan urskilja en ängslan hos mamman över att personalen kan fastna i gamla spår, istället för att 
utvecklas enligt nya metoder och rön finns en risk att leva kvar i vad hon säger att ”det gamla har 
alltid fungerat”.  
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Vi kan se en röd tråd i vårdnadshavarnas förslag på förändring, där den mest genomgående är 
”det här skulle vara bra om de skulle kunna följa dem hela vägen upp, få behålla stödet och 
hjälpen”. Förslaget från vårdnadshavarna här är med andra ord att inte bara släppa barnen efter 
ett par, tre år på teamet utan följa de till barnen själva är redo.  
 
Vidare poängterar de vikten av att personalen hela tiden är densamma och inte byts ut för ofta. 
Vårdnadshavarna har lyft fram att det vid planerad och oplanerad frånvaro lätt uppstår situationer 
där tillgängligheten av personal är för dåligt. Det är något vårdnadshavarna anser att det borde 
finnas någon form av plan för, om inte minst för barnens skull. Vidare framför vårdnadshavarna 
en önskan om att utveckla fritiden för barnen ”och just det här med fritiden också att det görs 
saker på fritiden”. Det framkommer att utan teamen har inte alla barn så stor tillgång till 
fritidsaktiviteter och det är därför vårdnadshavarna tycker att det är av betydelse att fritiden 
utarbetas än mer.  
 
Ytterligare en del av verksamheten som ett par vårdnadshavare tar upp som borde utvecklas är  
 

att det finns lite fler klara planer. […] de har ju fått arbeta fram planer efter hand. […] borde 
kunna finnas klara koncept för hur det ska vara redan när de kommer dit det ska ju inte de 
(personalen) behöva klura ut. […] Men, det klart det måste få ta sin tid för det är ju ingen som 
gjort det här arbetet tidigare. 

 
Mamman visar här på en tydlig missbelåtenhet över att personalens tid måste upptas av att 
strukturera upp planer för hur de ska arbeta. Samtidigt som hon visar på en förståelse över att det 
kan ta tid. Granér menar att bristfällig struktur inom en organisation ofta leder till ”osäkerhet och 
förvirring”.180 I studien blir det tydligt att bristen på klara verksamhetsmål leder till osäkerhet 
framför allt hos vårdnadshavarna, men de tydliggör att det funnits/finns osäkerhet även bland 
personalen.    
 
Vårdnadshavarna anser att teamen behövs och att det finns ett stort behov av teamen bland 
kommunens barn. En mamma skildrar  
 

som det är nu tycker jag det är bra. Men det är mera barn som skulle behöva det här. Mera 
barn skulle säkert må bra av det här […] jag tror att det är ganska många barn som skulle ha 
behov av det här […] jag tycker just att de ska satsa på det här mer kanske större utbredd […] 
Skulle vara bra att ha en på varje skola. 

 
Vårdnadshavarna ger uttryck för att det vore eftersträvansvärt att det ska finnas fler team så att 
alla de barn som är i behov av särskilt stöd ska få samma möjlighet som deras barn har erhållit.   
 
                                                 
180 Granér. (1994) s. 19 
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Mål 
Som vi tidigare skrivit, är Norrköping kommuns långsiktliga mål att BUSS ska innebära en 
minskning av antalet barn som placeras utanför det egna hemmet. I dag finns inga tydliga 
riktlinjer från kommunen om hur teamen ska arbeta för att nå det uppsatta målet. 
Verksamhetsmålen är framtagna av teamens personal med stöd från ledningsgruppen och är 
delmål för att nå kommunens uppsatta mål. Verksamheternas mål är att: få en fungerande 
skolgång, utveckla barnens självförtroende och sociala kompetens, ha ett föräldraarbete samt få 
en fungerande fritid. (se figur 2, s. 11) Texten nedan kan ses som en reflektion för att förtydliga 
för läsaren beträffande verksamhetsmål i relation till det stöd som barn och vårdnadshavare 
upplever att de får.  
 
Barnen berättar  

Barnen talar om tre sorters stöd och hjälp. Det första är den hjälp och det stöd som är relaterat 
till skolan, här pratar barnen om att personalen är med i skolan samt att de får möjlighet att sitta i 
teamets lokaler och studera. Det andra är fritid och andra aktiviteter både under och utanför 
skoltid. Det tredje kopplas ihop med den totala tiden tillsammans med personal och handlar om 
barnens personliga utveckling, en del barn pratar om förbättrat självförtroende, andra om att de 
idag bråkar mindre. Att barnen har behov av att bli sedda och hörda framgår klart och barnen 
verkar nöjda med att de idag får tillbringa egen tid ihop med vuxna.  
 
Vårdnadshavarna berättar 

Vårdnadshavarna visar på att de har viss kunskap i teamens uppdrag och på vilket sätt de arbetar 
för att skapa möjligheter. Samtliga vårdnadshavare säger att teamen idag arbetar och har fokus på 
skolan och vårdnadshavare betonar vikten av att barnen får möjlighet att ta igen missad och få ny 
kunskap. Vårdnadshavarna berättar att barnen har utvecklats i olika ämnen. Vårdnadshavarna 
sätter teamets mål att samverka med skola i relation till skolans uppsatta kunskapsmål och den 
trygghet som det innebär att kunna mäta och jämföra barnets kunskapsresultat. Vårdnadshavarna 
tycker att det är viktigt att deras barn får en chans ”att hänga med som alla andra”. Vilket de 
anser att barnen ges möjlighet till genom teamens insatser, både i skolan och i teamets lokaler.  
 
Enligt verksamheternas uppdrag ska barnen kvarhålla sin skoltillhörighet när de skrivs in vid 
teamen. Flera vårdnadshavare berättar att fokus idag ligger på grundskolans kärnämnen men att 
ett av teamens mål är att få tillbaka barnen till sin ordinarie klass. Valet att fokusera på kärnämnen 
har sin grund i att barnen fortfarande har sin skolplikt och förväntas klara vissa uppsatta 
skolmål.181 Teamens personal samarbetar med skolan och får genom att arbeta gemensamt med 
skola och barn en möjlighet att påbörja förändringsarbetet med barnen. Vårdnadshavarna uppger 

                                                 
181 Se läroplanen: http://www.skolverket.se/sb/d/663#paragraphAnchor0 (2005-03-12) 
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att ett av målen med teamens arbete är att ge barnen de möjligheter och kunskaper för att barnen 
ska klara grundskolan utan hjälp och stöd.  
 
Vårdnadshavarna upplever att den hjälp och det stöd de erhåller stämmer förhållandevis väl med 
verksamhetsmål. Många av verksamhetsmålen har teamen ännu inte levt upp till men 
vårdnadshavarna anser att personalen arbetar för att göra dem möjliga. Det framgår att teamen 
arbetar med barnens skolgång, de förbättrar barnens självförtroende och sociala kompetens och 
ett par av teamen arbetar med barnens fritid och med föräldraarbete.  
 
Det verksamhetsmål som vårdnadshavare inte nämner är det gemensamma målet för 
verksamheterna och kommun, att minska antalet placeringar utanför det egna hemmet. 
Huvudsyftet med BUSS är som vi tidigare nämnt, att minska placeringar utanför det egna 
hemmet, vilket ingen av våra informanter nämner något om. Att informanterna helt utelämnar 
detta mål kan det finnas skilda skäl till. 
 
Vissa av teamens uppdrag ses i dagsläget som oklara av vårdnadshavarna, det råder en oklarhet 
kring teamets funktion. Vårdnadshavare anser att tanken med BUSS är att personalen alltid ska 
finnas där för både barn och vuxna, 24 timmar om dygnet. Som en mamma säger ”om något 
skulle hända så vet vi att de är tillgängliga 24-timmar på dygnet”. Visionen från Norrköpings 
kommun är att se till barnens behov ur ett 24-timmars perspektiv, vilket syftar till den samverkan 
som finns skola – hem – fritid. Inte att personalen ska arbeta och vara anträffbara dygnets alla 
timmar. Teamens syfte och tanke är att vara en förlängning av tiden i skolan i syfte att tillgodose 
de mest grundläggande behoven och att skapa möjlighet till fritid och personligt utvecklande. 
Personalens schemaläggning sker årsbasis och kan läggas utifrån barnens enskilda behov.   
 

Sammanfattning – likheter/skillnader - barn/vårdnadshavare 
Vid en närmare granskning av materialet kan vi se många likheter och skillnader i de svar som 
barnen respektive vårdnadshavarna gett.  
 
Likheter 
Både barn och vårdnadshavare pratar om betydelsen av att någon lyssnar på dem, de anser att det 
är viktigt att få prata av sig och få möjlighet att reflektera över rådande situation. Denna möjlighet 
ges idag i varierad form på teamen men i huvudsak handlar det om enskilda samtal mellan 
personal och barn eller personal och vårdnadshavare. Det framgår av båda parter betydelsen av 
att barnen får fler vuxna förebilder. Det blir synligt i materialet att det inte bara är barnen som 
behöver förebilder. Det betonas av både barn och vårdnadshavare att de behöver vuxna i sin 
omgivning som ger stöd och som de känner förtroende för. Det som lyfts fram av informanterna 
som grundläggande behov för barnen är skola, lugn samt trygghet. Dessutom är det flera som 
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poängterar vikten av en bestående personalstyrka. Den personalomsättning som varit betraktas 
som ett orosmoment, för att barnen ska finna inre lugn poängteras betydelsen av kontinuitet.  
 
Under intervjuerna har barnens förändringsprocess skildrats. Barnen och vårdnadshavare ser de 
största förändringarna inom skolarbetet, där de båda tycker att framgång nåtts. Båda parter ser 
förändringen som positiv och de berättar om olika ämnen i vilka kunskaper förbättrats. När vi 
frågar om andra förändringar lyfter en del barn och flertalet vårdnadshavare fram att de kan se 
förändringar i sitt/barnets beteende, de säger att de/barnet blivit lugnare och mer harmoniskt. 
Att informanterna väljer att lyfta fram förändringar inom skolans miljö i första hand kan ha sin 
grund i att det är lättare att se förändringar där, dessutom får de bekräftelse från lärare och 
teampersonal att en förändring skett. För att se en beteendeförändring krävs många gånger att 
tillfälle ges för att reflektera över hur det var tidigare och att sätta nutid i relation till dåtid.  
 
Olikheter 
De olikheter som blir synliga i materialet, är bland annat i vilken prioritetsordning de väljer att 
tala om vad som är bra, så som personal och fokus på skola. Barnen anser att det som är bra är 
att de har kul, trivs och har möjlighet till lugn i teamets lokaler. Medan vårdnadshavarna säger att 
de anser att det är bra att personalen har fokus på skolan, att BUSS är ett samverkansprojekt och 
att de arbetar med helheten. Vidare berättar vårdnadshavare att de tycker att det är viktigt att 
teamet ger stöd inte bara till deras barn utan även till dem själva. Vårdnadshavarna säger att de 
tycker att det är av betydelse att teamen arbetar med barnens fritid, barnen betonar att de tycker 
att utflykter till badhus är kul.  
 
De flesta vårdnadshavare tycker att det är bra att fokus läggs vid skolan och barnens skolgång 
medan många av barnen tycker att skolan är ointressant. Barn och vårdnadshavare delas här in i 
två läger, de som vill att mer tid ägnas i skolan och de som vill att det ska ske mycket skolarbete i 
teamets lokaler.  
 
Vårdnadshavarna framför en ängslan över att teamet kanske inte kommer att finnas kvar för 
deras barn så länge sonen är i behov av deras stöd och hjälp. De betonar att insatsen är 
tidsbegränsad och flera vårdnadshavare kan redan nu se att behov föreligger under längre tid än 
vad som erbjuds. Det barnen emellertid ser som minst bra med verksamheten är de krav som 
ställs på dem. Krav som att vuxna tillrättalägger hur att uppföra sig, att gå till skolan, att sitta still 
och att lyssna på andra.  
 
Barn och vuxna har förslag på hur verksamheten kan utvecklas, men deras förslag skiljer sig åt. 
Barnen tycker att det ska finnas bättre dataspel medan de vuxna tycker att det är viktigt med 
kompetensutveckling för personalen, att det finns möjlighet för barnen att få fortsatt stöd och att 
fler får samma möjlighet till hjälp och stöd som deras barn. 
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Slutdiskussion 
De barn som medverkar i studien är barn som finns bland de 28 000 barn som årligen blir 
aktuella för insatser från socialtjänsten. I arbetsplanen för BUSS står det att läsa  
 

Socialtjänst och skola klarar idag inte att ge alla barn det stöd som behövs för en positiv 
utveckling, vilket är helt otillfredsställande ur ett samhällsperspektiv. En oroväckande tendens 
är att skapa kostsamma speciallösningar som riskerar att urholka basverksamheten. 
Samhällsutvecklingen kräver att lösningar sker i samverkan mellan socialtjänst, skola, 
barnet/ungdomen och dennes familj.182  

 
BUSS är ett utvecklingsarbete med syfte att fånga upp de barn som blir aktuella för insatser från 
socialtjänsten. BUSS vänder sig till de barn som har de allra största behoven. Om denna, 
förhållandevis nya, stödform är den mest ultimata återstår att se. Vi kan utifrån informanternas 
berättelser urskilja att de uppskattar utvecklingsarbetet och är nöjda, men ett ifrågasättande är på 
sin plats, då vårdnadshavarna talar om att placeringar utanför ordinarie skola innebär en 
segregering och uteslutning av ämnen.  
 
I studien sätts barnens perspektiv i fokus och de ses som sakkunniga informanter. Vi har genom 
studien skildrat ett barnperspektiv ur tre olika dimensioner: barns, vuxnas och samhällets. Barnen 
har fått göra sin röst hörd och de lyfts fram i studien med hjälp av citat. De vuxnas dimension 
blir tydlig då vårdnadshavarna berättar i texten om sig själva, sitt barn och de tankar som de har 
kring BUSS. Samhällets syn på barn och barndom blir tydligt när vi visar kommunens mål samt 
teamens verksamhetsmål. Vi har även skildrat de olika dimensionerna i förhållande till varandra 
då vi ställt mål i relation till vad barn och vårdnadshavare sagt. 
 
Konventionen om barns rättigheter avser det enskilda barnets rätt att få sina grundläggande 
behov och rättigheter tillfredställda. Sett till denna studie och utifrån vårt barnperspektiv innebär 
barnens dimension att ha kul och att trivas, de vuxnas (vårdnadshavarnas) dimension lägger i sin 
tur fokus på barnens personliga utveckling och att få en fungerande skolgång för barnen, medan 
samhällets dimension liksom de vuxnas innebär att få en fungerande skolgång, men här läggs 
även in vikten vid att barnen får möjlighet att vara kvar i hemmet och undvika placering.  
 
Att socialiseras in i samhället sker i den här studien främst genom skola och team, vilka är 
institutioner som reglerar de normer och värderingar som samhället ser som gångbara. Idag finns 
det en samhällssyn som säger att barn ska klara skolan. Barnen lyfter fram att de många gånger 
har svårt i skolan och behöver hjälp med sin kunskapsutveckling. Teamen hjälper barnen med 
skolgången vilket är en väg tillbaka in i mängden för barnen. Att barnen blir en i mängden och 
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som alla andra, betonas av vårdnadshavare som viktigt, men vårdnadshavarna visar på en oro 
över till vilket pris detta får ske. Idag läggs fokus på grundskolans kärnämnen, medan barnen 
många gånger har svårt med den koncentration som krävs för dessa ämnen, varpå det ifrågasätts 
av vårdnadshavarna om man inte kan hjälpa barnens kunskapsutveckling på andra sätt.  
 
Barnets bästa 

Att se till barnets bästa och barnets behov kan vara svårt då det är mångtydiga begrepp. 
Informanterna anser att personalen arbetar utifrån barnets bästa och med barnens behov i fokus 
men betonar att det många gånger är svårt att veta hur arbetet ska ske. Genom att personalen ser 
barnen som ”medskapare och kompetenta subjekt” och att samverkan sker i dialog med barnet 
och dennes familj blir barnets enskilda behov tydligare.  
 
Ett par vårdnadshavare berättar att teamen arbetar utifrån barnet bästa. Enligt barnkonventionen 
ska samtliga institutioner som arbetar med barn utgå från just barnets bästa. I konventionen står 
det att läsa ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 
bästa komma i främsta rummet.”183 Inom utvecklingsarbetet BUSS arbetar personalen individuellt 
med varje barn och dennas familj för att se till barnets behov och således barnets bästa. Det blir 
tydligt att det är viktigt att lyssna på barnen och att arbeta med alla sfärer hem – skola – fritid. 
Vidare blir det uppenbart att vad som anses vara barnets bästa är beroende på barnets behov. Vi 
kan se i våra samtal tillsammans med vårdnadshavarna att de inte alltid anser att personalen 
arbetar utifrån barnens bästa. En aspekt som de trycker på är att det finns risk att barnen tas från 
teamen innan barnen själva är redo.  
 
Vidare innebär konventionen fyra grundprinciper, barnets rätt till likvärdiga villkor, barnets bästa, 
barnets rätt till liv och utveckling samt rätten att uttrycka åsikter. Sett till vad informanterna säger 
skulle vi kunna likställa barnets rätt till likvärdiga villkor med barnets rätt att få stöd och hjälp för 
att få en fungerande skolgång, barnets bästa blir att se till barnens enskilda behov, barnets rätt till 
liv och utveckling innebär här barnets personliga utveckling och rätten till en skolgång medan 
barnets rätt att uttrycka åsikter blir att personalen låter barnen komma till tals och att de lyssnar 
på barnet. I kapitel Barnets bästa citerade vi Rasmusson där hon skriver om olika sätt att se på 
barn, så som subjekt eller objekt. Inom teamen tycks barnen ses som medskapare och handlande 
individer. Det framgår genom informanternas berättelser att personalen ser barnen som enskilda 
individer med olika behov. De låter barnen ge uttryck för dessa behov, för att gemensamt arbeta 
fram ett fungerande åtgärdsprogram.   
 

                                                 
183 Konventionen om barns rättigheter artikel 3.1 
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Behov 

Att synliggöra andra individers behov är svårt eftersom alla individer är olika. I uppsatsen har vi 
tolkat och skapat mening i det som informanterna säger. Alla medverkande skildrar enskilda 
behov. En del barn behöver enligt dem själva och deras mamma känna tryggheten av att en 
vuxen alltid finns i närheten medan andra barn behöver stöd gällande kunskapsinhämtande. Det 
finns de barn som behöver både vuxenstöd och stöd i kunskapsinhämtningen. Barnen pratar 
främst om att få lugn, medan vårdnadshavarna fokuserar barnens behov till skolan och dess 
arbete, men också till att barnen ska ha en plats att möta andra och ha möjlighet att utvecklas. 
Barnen skildrar sina behov utifrån sitt sätt att se på problematiken, det de betonar är hur viktig 
personalen är, att det finns möjlighet till aktivitet, samt att det finns en kontinuitet i vardagen för 
att kunna förbättra studieresultaten. Vårdnadshavarna tydliggör vikten av personalen och att de 
idag är förebilder för barnen, de känner trygghet i att veta att personalen alltid finns där (för hela 
familjen). Att teamet har fokus på skolan men inte enbart inriktar sig på skolan ses som viktigt. 
Vårdnadshavarna berättar att de anser att det är av betydelse att barnen får en fungerande fritid.  
 
Trots att både barn och vårdnadshavare anser att teamen uppfyller många av deras behov finns 
det saker som de tycker är mindre bra. En gemensam nämnare är vikten av kontinuitet för 
barnen. Informanterna berättar att det är jobbigt med den personalomsättning som har varit. 
Barnen anser att det är tråkigt med de krav som ställs, dessa krav ser Berger och Luckmann som 
ett måste, barn måste lära sig att uppföra sig ”och när de en gång lärt sig det måste de hållas 
efter.”184 Vårdnadshavarna är oroliga inför framtiden. Vårdnadshavarna funderar på vad som ska 
hända deras barn när de inte längre får vara kvar vid teamet. Det de skildrar är att barnen idag har 
sin trygghet vid teamet, de har till viss del blivit separerade från andra barn då de inte längre är i 
skolan lika mycket som tidigare och vad ska då hända när deras trygghet vid teamet försvinner.  
 
Interaktion 

Vårdnadshavarnas oro kring att barnen blir separerade från andra barn och genom detta förlorar 
lite av sin vardagliga trygghet, leder vidare till ett ifrågasättande av varför teamen valt att arbeta så 
mycket som de gör utanför skolan. Vårdnadshavarna är kluvna eftersom de beskriver att barnen 
utvecklats i olika ämnen sedan de började vid teamet, men samtidigt ser vi deras rädsla kring hur 
barnen ska komma tillbaka till skolan. De säger att teamen arbetar för att få tillbaka barnen till 
deras ordinarie klass, men ställer sig frågande kring hur det ska ske. Ett av teamens uppsatta 
verksamhetsmål är att fokusera på barnens kunskapsmässiga utveckling, men ingenstans skildras 
att behovet ska tillgodoses utanför ordinarie skola. Teamen ska arbeta för att barnen ska komma 
tillbaka till klassen, ett uppdrag som respektive rektor är ansvarig för. Ett tydligt samarbete krävs 
där det framgår vem som har det yttersta ansvaret. Genom att arbeta med åtgärdsprogram 
synliggörs vem som förväntas göra vad och det bereder väg för att klara uppsatta mål. Mål om att 
barnen ska klara skolan och utvecklas i en god miljö.  

                                                 
184 Berger & Luckmann. (2003) s. 69 



 60

 
Samtliga informanter betonar vikten av en bestående personalstyrka för att skapa kontinuitet. Det 
är genom personalen, de signifikanta andra, som barnen lär sig samhällets normer och regler, 
generaliserande andre. Vid förändring i personalstyrkan får barnen nya signifikanta andra vilket 
ofta bidrar till en förändring av personalens regler och normer, vilket skapar osäkerhet hos 
barnen. I dikten ”Ett barn” (se s. 15) sammanfattas våra teoretiska referensramar och det lyfts 
fram ”att ett barn som får uppleva trygghet lär sig tilltro”.185  
 
Barnen i studien definieras som barn i behov särskilt stöd enligt de kriterier som ligger till grund 
för antagande vid team. Frågan är vad som i egentligen mening är ”barn i behov av särskilt stöd” 
i studien. Barnen själva upplever sig enbart som lite bråkiga och stökiga i skolan, vårdnadshavarna 
anser att deras barn behöver extra hjälp och stöd i skolan, teamet anser att barnen behöver hjälp i 
skola, hem och på fritiden medan kommunen menar att barnen riskerar placering utanför det 
egna hemmet om de inte får hjälp och stöd från teamet. Här skulle en intressekonflikt lätt bli 
möjlig men då samtliga parter ser att behov föreligger, om än i något skilda sfärer, kan arbetet 
fortskrida. Teamens syfte är att arbeta utifrån en helhetssyn, detta arbete har de valt att inleda 
med att få barnens skolgång att fungera. Vilket kan ses som en naturlig start för att få med 
familjen, då även barnets vårdnadshavare ser att behov föreligger i skolans sfär. För att kunna 
förbättra barnens situation krävs förändringar på flera plan, enligt teamen i hem – skola – fritid 
och det är av betydelse att arbetet fortsätter även i dessa sfärer. Enligt socialstyrelsen kan ”barn i 
behov av särskilt stöd definieras som barn vars svårigheter kan ha sin grund i fysisk, psykisk, 
social eller emotionell skada eller kan ha uppstått genom en bristsituation i uppväxtmiljön.”186 
Sett ur ett historiskt perspektiv har stödformer mer eller mindre alltid funnits, hur behov och 
stöd har motiverats varierar. Det som ges uttryck för i studien är att det ”finns en normerande 
jämförelsepunkt när de särskilda behoven skall urskiljas,”187 skolresultat. Att inte klara skolans 
mål och riktlinjer är någonting negativt enligt barn och vårdnadshavare. Det är enligt dem 
eftersträvansvärt att bli en i gruppen, en som alla andra. Det är tydligt, så som Berger och 
Luckmann men även Mead skriver, av stor betydelse att barn äger kunskap och ges möjlighet att 
överta andras roller och attityder.188  
 
BUSS 

Kommunens mål, att minska antalet placeringar av barn utanför det egna hemmet tycks inte vara 
av betydelse för våra informanter, eftersom detta mål inte är något som det talas om. 
Vårdnadshavarna berättar att teamets uppdrag är relaterat till barnets direkta behov samt att 
stödja familjen. Barn och vårdnadshavare berättar att personalen ska vara tillgängliga när behov 

                                                 
185 Svedberg. (1997) s. 28 
186 Socialstyrelsen. (1997) s. 13 
187 Börjesson, Mats. Om skolbarns olikheter.  (Spånga, 1997) s 58 
188 Berger & Luckmann. (2003) s. 156 & Giddens. (1998) s. 52-53 
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föreligger och tillgodose deras/barnens kunskapsmässiga behov, det vill säga att bli bättre i 
skolan. Att informanterna helt bortser från kommunens mål kan det finnas skilda förklaringar till, 
två möjliga förklaringar kan vara brist på information, alternativt att de inte själva anser att det 
finns risk för placering och att de av det skälet inte ser behovet då inskrivning vid teamen är 
frivillig. Det stöd och den hjälp som informanterna beskriver att de får ligger närmare teamens 
verksamhetsmål än kommunens uppsatta mål. Vi kan, genom informanternas berättelser, urskilja 
att det arbete personalen utför är en början på teamens uppsatta verksamhetsmål. 
Verksamhetsmålen måste vara delmål till kommunens mål eftersom teamen bedrivs på uppdrag 
av kommunen. BUSS är ett samverkansprojekt som kräver samarbete. BUSS är ett 
utvecklingsarbete vilket innebär att det inte finns några klara och generella mallar för hur arbetet 
ska ske. Det finns inga klara metoder som kan generera ”färdiga” barn. Kultur, tid och individ är 
alla ingående delar och påverkar hur barnet kommer att utvecklas. Barnet och dennes familj är en 
av samverkansparterna och genom ett ständigt lyssnande på varandra bör familjens behov kunna 
utgöra grunden för kommande verksamhetsmål. Att hitta ett samarbete som fungerar tillsammans 
med familjen är viktigt, Larsson – Swärd skriver att om ”föräldrar och personal inte lyckas 
komma överens kan det arbete personalen lägger ned saboteras genom att föräldrarna inte är 
delaktiga […] i allt arbete med enskilda barn är samverkan med föräldrar viktig.”189  
  
Att BUSS är ett samverkansprojekt innebär en önskan om att samtliga vårdnadshavare engagerar 
sig i arbetet med sina barn. BUSS handlar om LUFT, Näsman och von Gerber skriver att LUFT 
innebär att Lyssna, Uppmärksamma, Förstå och Tala.190 LUFT kan i denna studie symboliseras av 
de behov som våra informanter skildrar. De visar på betydelsen av möte med andra och att 
personal har fått rollen som signifikanta andra åt informanterna.  
Lyssna har i studien tre viktiga funktioner personalen lyssnar på barn och vårdnadshavare då de 
behöver ”prata av sig”, vilket bland annat sker i form av känslosamtal. Barnen har lärt sig sitta ner 
och lyssna på vad andra säger, samt att vårdnadshavarna upplever att barnen lyssnar på dem i 
större utsträckning idag.  
Uppmärksamma, barnen får ständig uppmärksamhet av personalen och de uppmärksammar 
barnets enskilda behov.  
Förstå handlar här om att få barnen att förstå varför de har behov av kunskap och varför de ska 
lära sig vad som är rätt och fel, det vill säga vilka regler och normer som är accepterade i 
samhället. 
Tala ligger nära lyssna och blir tillsammans ett givande och tagande i möten med andra. Det är 
dessutom genom språket som kunskap och budskap kan förmedlas och det är här känslor 
legitimeras. 
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Barnen i studien behandlas inte som luft utan personalen tar hänsyn till LUFT, med detta menar 
vi att personalen lyssnar, ger barnen uppmärksamhet, de försöker förstå barnens behov och 
därigenom tillgodose behoven, samt att de ständigt för en dialog tillsammans med barnen. Att 
informanterna är nöjda med verksamheten och anser att den är på rätt spår visas tydligt då en 
mamma pratar om sin sons och hur han har utvecklats. ”Man ser det på honom.” Dikten ”Ett 
barn” anser vi i flera fall symboliserar barnens liv före och efter de kom till teamet. Diktens övre 
del handlar om dåliga erfarenheter där individen lär sig negativa attityder medan den undre delen 
beskriver goda relationer och bemötanden. Den övre delen är barnens liv innan de kom till 
teamet och den undre delen symboliserar teamets uppdrag.  
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Förslag på vidare forskning 
Att anlägga ett barnperspektiv på det sätt som vi gör är betydelsefullt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Vi anser att det är av stor betydelse att låta barnen komma till tals i insatser 
som berör dem själva. Denna studie är begränsad, uppdraget var att lyfta fram barn och 
vårdnadshavarnas syn på BUSS. För att inte få ett ohanterbart material att arbeta med är det 
viktigt att begränsa en uppsats likt den här, främst på grund av utrymmesskäl och tidsbrist. Det 
finns många intressanta aspekter och infallsvinklar som vi inte har haft möjlighet att utveckla.  
 
BUSS är ett samverkansprojekt och det vore intressant att ta del av samtligas syn på BUSS. 
Studien lyfter inte fram enskilda team och vi anser att det vore av intresse att göra en jämförande 
studie mellan de olika teamen. Under arbetets gång har vi upplevt att teamen använder sig av en 
mängd olika arbetsmetoder, det skulle vara intressant att ta del av dessa och följa den förändring 
som sker inom personalens arbetssätt. Ytterligare en studie som skulle vara betydelsefull att 
genomföra är en textanalys (exempelvis kritisk diskursanalys) på kommunens arbetsplan för 
BUSS, teamens årsrapporter samt deras kvalitetsrapporter. Vidare hade det varit intressant att 
lägga ett ekonomiskt perspektiv, där diskussion kring verksamhetens lönsamhet förs utifrån olika 
aspekter. I studien följs teamen under en kortare tid och under denna period har ett flertal 
förändringar skett, det vore givande att följa med utvecklingsarbetet under en längre tid. Detta för 
att kunna synliggöra förändringar inom teamen så som verksamhetsmål men även följa och se 
förändringar hos barn/familj. På sikt vore det önskvärt att följa upp barnen och se huruvida 
verksamheterna lyckats fullfölja kommunens uppsatta mål. En annan uppföljningsaspekt är att på 
sikt följa upp barnen och se hur de har utvecklats och om deras syn på verksamheten har 
förändrats.  
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Sammanfattning 
Norrköpings kommun beslutade 2002 att starta ett antal stödteam samt en undervisningsgrupp i 
syfte att utveckla alternativa stödinsatser för barn med sociala problem. Utvecklingsarbetet kom 
att kallas BUSS, Barn – Ungdom – Social – Samverkan. BUSS innefattar fyra lokala verksamheter: 
Team Ett, Team Norra, Team Torpet och Mathsonskolan. Kommunens mål och teamens 
uppdrag är att  
 

utveckla alternativa stödinsatser i närmiljö i syfte att minimera placeringar av barn och 
ungdomar utanför det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och 
socialtjänst.191 

 
Teamens verksamhetsmål, utöver uppdrag från Norrköpings kommun, är att skapa en 
fungerande skolgång, utveckla barnens självförtroende och sociala kompetens, arbeta med 
föräldraarbete samt skapa en fungerande fritid för barnen.  
 
Studien utgår från ett barnperspektiv med fokus på tre olika dimensioner: barnens syn på sin egen 
tillvaro inom utvecklingsarbetet, vårdnadshavarnas syn på utvecklingsarbetets stödinsatser samt 
huruvida barn och vårdnadshavare anser att kommun och team lever upp till uppsatta mål. 
Studien är kvalitativ och har främst sin grund i intervjuer och enkäter tillsammans med totalt 17 
barn och vårdnadshavare.  
 
Syftet med studien är att synliggöra vad barn och vårdnadshavare berättar om utvecklingsarbetet 
BUSS. För att tydliggöra vad som berättas har inspiration hämtats från hermeneutiken, en 
förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Vi 
lyfter fram vad informanterna säger med hjälp av symbolisk interaktionism och 
kunskapssociologi, två teorier som betonar betydelsen av mötet med andra och betydelsen av 
språk.  
 
Barn och vårdnadshavare i studien upplever att det stöd och den hjälp de erhåller är bra. Barnen 
skildrar att de får stöd inom olika sfärer, så som skola och fritid. Vårdnadshavarna betonar även 
vikten av att de själva får hjälp och stöd. Vårdnadshavarna ifrågasätter att fokus ligger på skolans 
kärnämnen. Det framgår att teamen ännu inte lever upp till verksamhetsmålen, men 
vårdnadshavarna anser att den hjälp och det stöd som erhålls har sin grund i teamets 
verksamhetsmål. Vidare framgår att personalen har en betydande roll i barnens socialisering, då 
de ses som vuxna förebilder. För barnens utveckling poängteras vikten av kontinuitet och 
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förändringar inom personalstyrkan framförs som negativt. Att insatsen är tidsbegränsad samt att 
barnen får mindre tid i skolans miljö ifrågasätts.  
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Observatör – en person som utför observation  
Referensramar – samling av tidigare erfarenhet 
Signifikanta andra – vuxna i barnets närhet som har en betydande roll i barnens jagutveckling 
Socialisering – individuell och samhällelig process för att ”passa in” i samhället 
Transkribera – överföra från tal till skrift 
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Bilagor 
Bilagor gällande team och Norrköpings kommun har reviderats. Innehållet är inte ändrat utan vi 
har endast avlägsnat text som inte var relevant för studien, eftersom flertalet beskrivningar av 
verksamheter är långa. Materialet är offentliga handlingar och finns att hämta hos Norrköpings 
kommun.  
 
De brev som skickats ut till vårdnadshavare skiljer sig något åt mellan teamen, vi bifogar endast 
ett av dem. Vi har genomfört enkäter och intervjuer, och har valt att bifoga en intervjuguide 
vilken vi använde oss av i samband med intervjuer av vårdnadshavare samt den enkät som barnen 
tog del av.  
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Bilaga 1 NORRKÖPINGS KOMMUN   
Utbildningskontoret 2003-08-20 
HGS 

 
Skola och socialtjänst tillsammans – en arbetsplan för ett uppdrag från kommunstyrelsen 2003. 
 
Bakgrund 

I kommunstyrelsens budget för 2003 finns 4 000 tkr avsatta ”för att under 2003 utveckla 
alternativa stödinsatser i närmiljön i syfte att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför 
det egna hemmet. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan skola och socialtjänst”. 
 
I Barn- och ungdomsnämndens budget för 2003 finns 3 000 tkr avsatta ” för att starta två nya  
skoldaghem och en DAMP-grupp”. 
 
Avsikten med dessa riktade medel är att söka åstadkomma kvalificerade stödinsatser till de barn 
och ungdomar som har de allra största behoven av samhällets stöd för att trygga deras 
uppväxtmiljö och därmed deras personliga och kunskapsmässiga utveckling. Kommunens 
kostnader för placeringar av barn/ungdomar utanför hemmet har ökat och insatser måste göras 
för att bryta utvecklingen. 
 
Socialförvaltningen har under 2002 och 2003 uppdragit åt Helga Kuntscher att genomföra 
fördjupad uppföljning av LVU-insatser under 2000 och 2001, vilket dokumenterats i två 
rapporter, september 2002 och juni 2003. I den senare studien har personal inom förskola, skola 
samt barnhälsovården intervjuats i syfte att ta reda på vilken inställning representanter för dessa 
verksamheter hade till det arbete socialtjänsten utfört avseende de barn som omhändertogs enligt 
LVU 2000 och 2001. Av rapporten framgår att socialtjänsten ses som en viktig samarbetspartner 
för dessa verksamheter, men kritik riktas mot hur samarbetet ser ut mellan dessa verksamheter 
och på vilket sätt återkoppling sker i de aktuella ärendena, den återkoppling som behövs för att 
kunna göra ett bättre arbete med den unge och dennes familj. 
Brist på kunskaper om de lagar som styr och orealistiska förväntningar på socialtjänsten kan bli 
till hinder i samarbetet runt de barn som far illa. Det finns således behov av gemensam 
kompetensutveckling för personal inom både skolan och socialtjänsten för att bl a öka 
kunskaperna om vilka möjligheter och begränsningar som finns inom respektive verksamhet. 
 
Socialtjänst och skola klarar idag inte att ge alla barn det stöd som behövs för en positiv 
utveckling, vilket är helt otillfredsställande ur ett samhällsperspektiv. En oroväckande tendens är 
att skapa kostsamma speciallösningar som riskerar att urholka basverksamheten. 
Samhällsutvecklingen kräver att lösningar sker i samverkan mellan socialtjänst, skola, 
barnet/ungdomen och dennes familj. 
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Långsiktiga mål och förväntade effekter av planerade insatser 

När de planerade insatserna genomförts har vi uppnått 
• att skola och socialtjänst verkar tillsammans i stöd till familjer med barn och ungdomar i 

riskzonen för placering utanför det egna hemmet, 
• att ekonomiska resurser används flexibelt över förvaltningsgränser när det gäller 

stödinsatser för barn och ungdom i utsatta lägen samt 
• att antalet placeringar utanför hemmet har minskat. 

 
De långsiktiga målen och effekterna kan nås genom 

• att de tillgängliga ekonomiska medlen för 2003, totalt 7 000 tkr, riktas till några få 
områden för att göra det möjligt att pröva nya modeller för samverkan, bl a i form av 
särskilda undervisningsgrupper med skilda inriktningar, 

• att modellerna sedan vidareutvecklas och tillämpas i arbetet i hela kommunen, 
• att personal inom skola och socialtjänst tillsammans deltar i kompetensutvecklingsinsatser 

för att öka förståelsen för och kunskapen om varandras uppdrag samt ge möjlighet till 
ömsesidigt stöd utifrån detta uppdrag, 

• att institutionalisera samverkansformer och göra samarbetet tvingande och uppfordrande 
samt 

• att personal inom skola och socialtjänst, tillsammans med berörda 
föräldrar/vårdnadshavare till de barn/ungdomar som har de största stödbehoven, 
utarbetar en gemensam vårdplan/åtgärdsprogram för varje barn. 

 
Uppföljning och utvärdering av planerade insatser/åtgärder 

Arbetet leds, följs och dokumenteras av särskilt utsedda tjänstemän på utbildningskontoret och 
socialkontoret, som ges i uppdrag 

• att för varje insats göra en utvärderingsplan och redovisa denna för styrgruppen, 
• att utvärdera varje planerad insats enligt den uppgjorda utvärderingsplanen och redovisa 

detta till styrgruppen, 
• att ta fram ett förslag till hur medlen ska fördelas mellan de olika åtgärderna och 

områdena, 
• att redovisa genomförda åtgärder och hur budgeterade medel har använts för styrgruppen 

i december 2003 samt 
• att de samlade insatserna under 2003 redovisas i en särskild rapport till 

kommunfullmäktige i mars 2004. 
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Bilaga 2 NORRKÖPINGS KOMMUN Team Norra  
Modell för stödinsatser i Eneby, Haga och Nordantill närmiljö i syfte att minimera placeringar av 
barn och ungdomar utanför det egna hemmet. 
 
Målgrupp 

Målgrupp är barn/ungdomar med sociala svårigheter i hemmet, i skolan och på fritiden. 
Svårigheterna kan bottna i brister i relation till jämnåriga och vuxna, kriminalitet, missbruk i 
familjen, avsaknad av vuxna som gränssättare och normbildare samt känslomässiga störningar. 
Barn/ungdomar vilkas svårigheter är kända hos skola och socialtjänst.  
Åldersgrupp är 12-15 år. Omfattning är 6-7 elever. 
 
Mål 

* att alla barn/ungdomar skall gå i skolan dvs. få den undervisning som passar dem samt att 
de skall motiveras för studier och skolarbete. 
  
* att minska antalet placeringar av barn/ungdomar utanför det egna       
hemmet och i stället stödja och utveckla ungdomarna i närmiljön 
 
* att stärka ungdomars självförtroende och utveckla den sociala kompetensen 
 
* att stärka föräldrarna i föräldrarollen 
 
* att skapa en fungerande fritid för barn/ungdomarna 

 
Organisation 

Verksamheten ska ha en personalgrupp bestående av två socionomer/socialpedagoger, två 
lärare/specialpedagoger och en fritidspedagog. Teamet ska ses som en del/utveckling av 
samarbetet mellan skola – fritid – socialtjänst.  Eleven har fortsatt sin tillhörighet i sin klass och 
den klassläraren ansvarar fortsatt för eleven. Eleven ska efter egen förmåga ges möjlighet att delta 
i den ordinarie undervisningen.  
 
För att uppnå de mål som är beskrivna för verksamheten krävs att insatsen syftar till att hjälpa 
barnet/ungdomen och dess familj att lyfta fram sina egna resurser och positiva förmågor. Det för 
att få en fungerande tillvaro som främjar utvecklingen för barnet/ungdomen. Verksamheten ska 
sålunda vara gränsöverskridande i flera avseenden; insatsen är inte bunden till traditionell skoldag 
utan kan ske kvällar och helger, insatsen är inte heller bunden vid särskild lokal (utgår dock från 
bestämd lokal) och lärandet ska ske integrerat med utveckling av den sociala kompetensen och 
stärkandet av självförtroendet.  Verksamheten skall styras av en ledningsgrupp bestående av IFO-
ledare, ansvarig från Kultur & Fritid och rektorer.  
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Bilaga 3 NORRKÖPINGS KOMMUN Mathsonskolan  
 
Målgrupp:  

Elever i åldern 11-16 år som har en väldokumenterad komplicerad skolproblematik på grund av 
neuropsykologiskt funktionshinder. Genom ett utagerande beteende har eleven hamnat i 
konflikter med vuxna och barn. Avlämnande verksamhet ska kunna visa att de elevvårdsinsatser 
som gjorts ej har gett positivt resultat. 
 
Uppdrag:  

Skolan och socialtjänst är tillsammans en del av kommunens BUSS-verksamhet och uppdraget 
formuleras i enlighet med det. Verksamheten ska åstadkomma kvalificerade stödinsatser till de 
barn och ungdomar som har de största behoven av samhällets stöd för sin personliga och 
kunskapsmässiga utveckling. 
 
Gemensamt mål:   

Att forma medborgare som är integrerade i samhället utan att vara en belastning. 
Att eleven ska kunna bo kvar i hemmiljö och undvika placering på institution. 
Att undvika att hamna i kriminalitet och/eller missbruk. 
 
Skolmål:  

1.Ge så god kompetens inom skolans kärnämnen att eleven når kraven för godkänt, samt om 
möjligt även inom andra ämnen.  
2. Ge så god kompetens inom social interaktion som möjligt. Genomförs med interpersonell 
färdighetsträning bl.a. enligt ART/PP-metoden. Träna eleven i olika sociala sammanhang 
3. Ge så god personlig utveckling som möjligt bl.a. enligt ART/PP-metoden. 
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Bilaga 4 NORRKÖPINGS KOMMUN Team Torpet  
 
Syfte 

att minimera placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet 
 
Målgrupp 

Målgrupp är barn och ungdomar med sociala svårigheter i hemmet, i skolan och på fritiden. 
Svårigheterna kan bottna i brister i relation till jämnåriga och vuxna, kriminalitet, missbruk i 
familjen, avsaknad av vuxna som gränssättare och normbildare samt känslomässiga störningar. 
Det gäller barn och ungdomar vilkas svårigheter innebär att de befinner sig i riskzonen. 
Åldersgrupp är 8-13 år, omfattningen är sannolikt 6-8 barn. Vi vill i första hand ge stöd till barn 
med behov så tidigt som möjligt, när situationen fortfarande är påverkbar och innan allt har gått 
för långt. Barnen behöver inte vara utredda av de sociala myndigheterna för att få en plats i 
gruppen. Dessutom tror vi att det är svårt med en alltför stor åldersspridning i gruppen. Men, 
självklart kan ett barn som fått detta stöd tidigt få fortsätta med stödet även om barnet börjat i åk 
7. 
 
Mål 

• Att minska antalet placeringar av barn och ungdomar utanför det egna hemmet och 
istället stödja och utveckla ungdomarna i närmiljön 

• Alla barn och ungdomar skall gå i skolan 
• Att stärka ungdomarnas självförtroende och utveckla den sociala kompetensen 
• Att stärka föräldrarna i sin föräldraroll 
• Att skapa en fungerande fritid för barn och ungdomarna 

 
Alla parter såsom föräldrar, barn, skola, socialtjänst samt personal från verksamheterna ska ha 
klart för sig vilka målen är och hur man ska uppnå dem. Det ska klart framgå av handlingsplanen 
vem som ansvarar för vad. Målen omfattar både barn och föräldrar liksom de olika 
verksamheterna. Till varje barn görs en individuell handlingsplan.  
 
Organisation 

Verksamheten ska ha en personalgrupp med 5 platser. Önskvärda kompetenser är 
socialpedagoger, socionomer, lärare, specialpedagoger med inriktning mot förskola eller skola och 
fritidspedagoger. Denna personalgrupp ska ses som en del av utvecklingen av samarbetet mellan 
skola-fritid-socialtjänst och föräldrar. Verksamheten skall styras av en ledningsgrupp bestående av 
IFO-ledare, chef från Kultur & Fritid samt rektorer från Klockaretorpsskolan och Tamburinens 
skola. Verksamheten ska organisatoriskt tillhöra Kultur & Fritid. 
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Bilaga 5 NORRKÖPINGS KOMMUN Team Ett  
 
Team Ett arbetar för att motverka barnets utanförskap. Team Ett ska fungera som en länk mellan 
barn, familj, skola och eventuellt socialtjänst. Verksamheten bygger på samarbete mellan berörda 
parter kring barnet och familjen. När ett barn blir inskrivet i Team Ett, innebär det att barnet 
fortfarande är inskrivet i sin ordinarie klass. Det pedagogiska ansvaret vilar fortfarande på 
klassläraren.  
 
Målgrupp. 

Team Ett arbetar med barn i åldrarna 8-12 år med sociala svårigheter i hemmet, skolan och på 
fritiden. Team Ett samarbetar med Svanen, Vrinnevi- och Hagebyskolan. Barnen och familjerna 
behöver inte vara aktualiserade hos socialtjänsten, en tanke med detta är att kunna arbeta i 
familjer tidigare än så, och förebygga eventuell kontakt med sociala myndigheter. 
 
Personal.  
Team Ett består av fem medarbetare med olika kompetens och erfarenheter som samverkar kring 
barnen. Team Ett består idag av en beteendevetare, en fritidsledare, en socialpedagog, en lärare 
och en familjepedagog.  
 
Organisation. 

Organisatoriskt ligger Team Ett under Barn och ungdomsnämnden med anställning på Fritid 
Söder. Ledningsgruppen för Team Ett består av rektor på Hagebyskolan, IFO-ledare på 
socialkontoret i Hageby och enhetschefen på Fritid Söder. I ledningsgruppen diskuteras det kring 
nya intagningar och andra saker som rör teamets verksamhet. Eftersom alla enheter är 
representerade i ledningsgruppen (socialtjänst, skola, fritid) så är det ett utmärkt forum att 
diskutera kring samverkan mellan de olika enheterna. 
 
Verksamhetsmål 

Team Ett arbetar med helhetssyn som grund och med fokus på möjligheter. Team Ett ska genom 
att samordna områdets insatser från skola, socialkontor och fritidsverksamhet arbeta för att nå 
verksamhetsmålen: 

• Stödja barnet i sin närmiljö 
• Stärka barnets självförtroende 
• Stärka föräldrarna i sin föräldraroll 
• Utveckla barnets sociala kompetens 
• Tillsammans hitta motivation för lärande och skolarbete 
• Stödja och uppmuntra till en fungerande fritid för barnet 
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Bilaga 6 Intervjuguide – vårdnadshavare  
 
Hur arbetar teamet 
Vad behöver ditt barn för stöd 
Vad får ni för stöd 
Vad har du för förväntningar på teamet 
På vilket sätt visar ditt barn att det hör hemma inom kommunens alternativa stödinsatser 
Vad kan verksamheten bidra med 
Ser du några förändringar på din son sedan han började på teamet 
Beskriv ditt första intryck -> förändringar av intryck 
Hur ofta träffar du personalen, hur sker kontakt 
Är syftet med verksamheten tydligt 
Vilka mål arbetar verksamheten utifrån 
Vad du är bra – resp. mindre bra 
Påverkar teamet familjens vardag 
Beskriv relationen till personalen  
Tycker du att teamet vänder sig till rätt åldersgrupp 
Hur skulle verksamheten kunna bli bättre 
Om du skulle betygssätta teamet på en skala 1 till 10, där 1 är en väldigt dålig verksamhet för dig 
och ditt barn och 10 är det bästa alternativet för dig och ditt barn. Vilken siffra skulle du då ge 
Team Ett?  
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Bilaga 7 Enkät till barn.  
 
Hej! 
Vi skulle vilja att du svarar på dessa frågor. Är det någon fråga du inte kan svara på, hoppa över 
den eller fråga din mamma/pappa om hjälp.  
 
Berätta lite om Team Norra 
Vad är roligt på Team Norra 
Beskriv vad som är mindre roligt på Team Norra 
Beskriv om du trivs på Team Norra eller inte. 
Vad gör du tillsammans med personalen 
Berätta lite om den hjälp du får vid Team Norra.  
Vad hoppas du ska bli annorlunda nu när du går på Team Norra 
Beskriv något som har blivit annorlunda sedan du började på Team Norra  
Finns det något du tycker skulle kunna bli bättre 
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Bilaga 8 Brev till familj.  
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Campus Norrköping som har fått i uppdrag från Norrköping kommun 
att i en rapport lyfta fram barn och vårdnadshavares syn på verksamheten BUSS. (BUSS står för 
Barn Ungdom Social Samverkan och innefattar: Team Torpet, Team Ett, Team Norra och 
Mathsonskolan). Studien kommer att pågå under hösten 2004 och våren 2005. Detta är en 

chans för dig och din familj att påverka verksamheten och dess fortsatta arbete. 

 
Allt deltagande är frivilligt och ni och ert barn kan när som helst dra er ur. Vi ser helst att ni som 
vårdnadshavare ställer upp på samtal tillsammans med oss under aktuellt läsår och att vi får 
tillfälle att träffa barnen vid några olika tillfällen. Samtalen kommer enbart att ta upp nutid och 
din och din familjs syn på Team Torpet och dess verksamhet.  
 
I rapporten kommer vi inte lyfta fram enskilda individer, eftersom vi inte vill synliggöra någon 
enskild i vår rapport. De föräldrar som av något skäl inte vill delta i enskilda samtal med oss, 
hoppas vi är intresserade av att ställa upp på att svara på enkäter under periodens gång, vilka 
kommer behandlas anonymt.  
 
På nästa sida finns ett formulär som vi önskar att ni fyller i.  
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post, eller fråga någon 
ur personalgruppen. 
 
Med vänliga hälsningar  
Therése Hognert   Sonja Holmlund 
E-post: x@student.liu.se   E-post: x@student.liu.se 
Telefon: 070-xxx xx xx   Telefon: 070-xxx xx xx 
 
 
 



 79

Detta formulär inlämnas snarast till personal vid Team.  
 
Jag har läst bifogat brev och kommit fram till följande.   
 
Vårdnadshavare:  

□ Jag är villig att svara på frågor i form av enskilt samtal 
□ Jag ställer enbart upp på att svara på skriftliga frågor. 
□  Jag vill inte delta i studien. 
  
Vårdnadshavare om sitt barn:  

□ Jag ger min tillåtelse till att ni följer och samtalar med mitt barn 
□ Jag ger min tillåtelse till att ni samtalar med mitt barn. 
□ Jag ger mitt godkännande till att mitt barn svarar på enkäter 
□  Jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 
 
Namn …………………………………………………………………………………… 
Telefon …………………………………………………………………………………. 
 


