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Efter ett samtal: Diskussionsövning  

 

Diskutera tillsammans  

 
 

• I filmen ”Vad bör man tänka på efter ett samtal” pratar panelen om att ”blanka kartan”. Vad 
betyder det och hur gör ni för att blanka kartan? 

• Hur avslutar ni samtal hos er? Har ni särskilda rutiner som ni följer, eller hur gör ni? Dela med 
era av goda exempel. 

• Brukar ni återkoppla till barnet efter ett samtal? Hur gör ni då? 

• Hur tar ni tillvara på varandras kompetens och erfarenheter av att prata med barn inom er 
enhet? 

• Hur och vid vilka tillfällen delar ni med er av ”tyst kunskap” till varandra? Det kan till exempel 
vara sådant som man bara vet utifrån lång erfarenhet och gör utan att tänka på det. 

• Hur kan ni stötta varandra i att känna större trygghet och säkerhet när ni pratar med barn? 

• Hur ser ni till att barnsamtal blir av och att de prioriteras?  

• Finns det policys eller rutiner hos er för att stärka barns röst i utredningar/behandling? Om 
ja, känner alla till dem? 

• Finns det rutiner på er arbetsplats för att följa upp barns delaktighet i utredningar? Om ja, 
följer ni upp och utvärderar dem kontinuerligt? 

• Hur sker samverkan internt för att göra barn delaktiga – från inkommen oro till avslutad 
insats? 

• Hur ofta frågar ni er själva eller era kollegor efter ett samtal om ni nådde dit ni ville – eller 
vad ni var särskilt nöjda med?  Om det inte redan finns, hur skulle ni kunna införa ett forum 
för att lyfta goda exempel? 

• Har ni egna frågor och reflektioner utifrån modulens tema?  
 
 
 

 
 

 

Reflektionsruta 

• Vad tar ni med er från den här modulen? 

• Vad kan ni utveckla och göra annorlunda i er verksamhet? 

• Saknades något? 
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