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NAR JAG i SLUTET AV 2006 skickade
in en artikel i Svensk Familjeterapi om
en workshop i Mexico Spr&k som verktyg,
verktygsom sprak hade jag ingen aning
om hur manga samtal del tilltaget skulle
ge upphov till. Jag kombinerade tankar
fran Ludwig Wittgenstein med intryck
fran BOF, barnorienterad familjeterapi.
Forutom gensvaret i tidningen fran
Magnus Ringborg och den e-postdialog
med honom som ocksa sammanfattats
dar, har manga kollegor hort av sig och
gett mig inspiration till att fundera vi-
dare. Det har sokandet efter ett menings-
fullt sprak vil l jag inte slappa. Det ga'ller
samvaron mellan vuxna och barn och
manga andra samtalssituationer dar na-
gon part riskerar att hamna i underlage.

Tva fragor har aterkommit:
1. Samtal dar manniskor ses som ex-

perter pa sina egna liv, och dar terapeu-
tens uppgift ar ett oppet lyssnande som
ger mojlighet till ett gemensamt skapan-
de av nagot nytt, de dar ideerna som jag
funderat kring under sa manga ar, vad ar
det som gor dem viktiga i dag?

2. Vilken kunskap och vilka stall-
ningstagandcn kan behova finnas i
bakgrunden om oppenheten ska fungera
och bli slitstark infor svara och svartol-
kade situationer?

En snabbskiss av nagra tankestronv
ningar

Nagra ar tidigare skrev jag en artikel
utifran [ohn McLeods bok Narrative
and psychotherapy om hur sjalavard och
gamla laketraditioner i olika delar av
varlden gav kulturella for ut salt ningar
for psykoterapins framvaxt. Pa liknande
salt funderar jag nu over hur olika delar
av den psykoterapeutiska kulturen har
bidragit till hur manniskor ser pa sig
sjalva och pa samhallet.

Det psykodynamiska tankandet ifra-
gasatte manniskan som rationell varelse.

Utvecklingspsykologin gav en syn pa
barn som inte byggde pa vuxnas min-
nesbilder av sin egen barndom.

Systemteorin kom och statiska be-
skrivningar av individers egenskaper
kunde bytas mot intresse for relationella
processer.

Det narrativa tankandet lyfte fram
sjalva berattandets plats i manniskors liv.

Alia dessa tankesatt, och manga fler,
har sipprat ut i allmankulturen, kanske
tydligast synliga i vasterlandets sjalv-
hjalpslitteratur. Det ar inte ord som en
viss profession kan havda ensamratt t i l l .
Lanseringen av en ny stromning har gett
motsattningar t i l l det som funnits tidi-
gare. De stora fbrhoppningar som knots
till den tidiga familjeterapin var inget
undantag. Nu ser kartan annorlunda ut.
Motsattningar mellan olika synsatt finns
och syns, men ar inte langre lika enty-
diga och forutsagbara. Man lanar och
inforlivar kors och tva'rs utan att kanske
tanka pa vem som forst formgav en spe-
ciell ide som verkar bra.

De snabba forandringarna av sam-
hallsvillkor och blandningen av kulturer
bade i stort och i manniskors hjartan ger
nya bekymmer och nya utmaningar till
de professioner som har till uppgift att
vara till hjalp. Kravet pa evidens, som
skulle garantera att manniskors behov
blev motta av adekvat behandling, har
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Sprak som verktyg - och sedanP
Text: Kerstin Hopstadius leg psykolog, leg psykoterapeut

kommit att bli ett slagtra mellan foretra-
dare for olika professioner och forhall-
ningssatt.

De spraksystemiska forhallningssat-
ten som bar fascinerat mig genom aren,
och uttryck som "klienten som expert"
och "not knowing position", vad kan de
synsatten bidra med i bemtitandet av
manniskors bekymmer?

Pausen infor det okanda - om icke
vetande position.

Nar spraksystemiskt arbete har kom-
mit pa tal har jag ofta hort, "Det ar val
bra nar man har med folk att gora som
inte har sa allvarliga problem utan man
kan bara kan sitta och prata, men vi
har sa svara arenden, sa man maste ha
nagot att komma med." Jag tycker nog
tvartom, jag har framst behovt de har
tankegangarna i situationer som varit sa
svara att jag inte hittar nagra ledtradar
i hur samtalet ska kunna vara till hjalp.
Mitt intryck fran manga samtal med
kolleger ar ocksa att det har inte ar ett
synsatt som man valjer forst i behand-
lingsarbete. Det ar snarare en startpunkt
som man har valt sedan mycket annat
misslyckats, nar antingen klienter eller
terapeuter eller omgivning, eller allihop,
tyckt att inget hjalper. Att ha en icke-
vetande position innebar belt enkelt en
hallning att det vi som terapeuter beho-
ver ta reda pa ar det vi inte vet. Vi ska
inte fraga for att fa bekraftat det vi redan
vet eller har fatt upp ett "huvudspar" pa.

Vad jag sjalv har gjort av inflytandet
fran de har ideerna ar inte latt att pre-
cisera. Kanske gar det att se nagot av
det genom att beskriva ett par enskilda
situationer. Jag borjar med forsta sam-
talet med Hanna, dar jag i efterhand fatt
reflektioner av psykolog Janice deFehr,
Manitoba Kanada.

En lang, ljus dataingenjcir kom till
min mottagning "for att lara karma sig
sjalv lite battre". Nar vi samtalade om
pafrestningar som bidragit t i l l att Hanna
sokte kontakt just nu namnde hon situa-
tioner i arbetet. Hon beskrev sina arbets-
kamrater som lata och oforetagsamma
och forstod inte varfor de inte tog sig i
kragen. Skillnaden mellan deras presta-
tioner och hennes egen syn pa vad som
var rimligt hade borjat gora henne osa-
ker pa sig sjalv och sitt eget omdome.

Nar vi borjade se pa Hannas famil-
jekarta fragade jag som vanligt var hon
var fodd. "I Japan - ja, mina foraldrar
var missionarer dar". Nar jag fragade
var hennes pappa fo'ddes, "I Kina" och
farfar? "I Kina". Jag drog mig t i l l min-
nes, var det inte sa att Kina for manga
ar sedan stangdes for kristen mission
och manga missionarer flyttade over sin
verksamhet t i l l Japan? Familjekartan
bredde ut sig till en expose over aventyr
i Ostasien mer an hundra ar bakat i ti-
den. Berattelser om sarpraglade liv och
ofta svara forhallanden, jag utbrast t i l l
Hanna, "tank att jag kan sitta har och
fa del av en hel epok!" Sjalv hade Hanna
skickats till internatskola vid atta ars
alder. "Det var en fin tid, jag trivdes de
dar aren". Nar hon var i tolvarsaldern
hade familjen slutat resa for att hon
skulle fa en normal svensk skolsituation.
Aterkomsten t i l l Sverige mindes hon
som flera ar av granslos ensamhet och
utsatthet.

Tillsammans kom vi fram t i l l att
mattstockarna i hennes familj, gene-
rationer bakat, antagligen var ganska
annorlunda an de mer ordinart svenska
tLinkovanor som arbetskamraterna luult1

vaxt upp med. Hanna uttryckte att det
var en helt ny ide, som gjorde olikheter-

na mellan henne och arbetskamraterna
begriplig och mycket mindre laddad.

Att utga fran att den eller de som ar
berorda av den situation som samtalet
galler har den viktigaste expertisen inne-
bar for mig att ta emot det som sags, att
anvanda min nyfikenhet och mitt enga-
gemang i att delta i det jag hor och sam-
tidigt ha en dialog med egna forforestall-
ningar. Meningsskapande sker aldrig i
ett vakuum. Allt som sags, sags ur nagot
sammanhang. Jag som lyssnare har inte
tillgang t i l l den andra personens sam-
manhang men jag far fornimmelser fran
det. For att vistas med aktivt intresse i
det kraftfaltet utan att diktera samtalets
villkor behover jag vara aktiv i mitt eget
inre samtal, lyssna efter hur det som sags
ger resonans i mina egna fornimmelser,
mit t eget sammanhang (deFehr, 2007).

I min inre dialog kom t i l l exempel:
"hm, 'lara kanna sig sjalv', later ganska
diffust" (fbga anade jag da vad jag snart
skulle fa hora). Dar kom en impuls att
prova ett eget uppslag: "hur var det nu
det dar som hande med Kina och Japan,
jag fragar Hanna". I den fas av samtalet
dar hela historiken rullades upp och jag
blev nastan mallos av forundran kom
ocksa en tanke hur jag skulle kny ta allt
det har t i l l hennes onskan for samtalen.
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Inom mig kom inget svar pa den fragan.
Men del gav sig sjalvt i samtalet. Nar hon
berattade episoder fran internat-tiden
tror jag att jag boll andan, det verkade sa
otroligt att en liten flicka skulle kunnat
tiinka pa det viset.

Sa har i efterhand tanker jag att om
jag hade borjat ifragasatta den "fina
internat-tiden" eller pekat pa eventuella
motsagelser, kanske jag varken hade
fall berattelsen om svarigheterna i tolv-
arsaldern eller fatt en flik av historien
via ovanlig familj som fyllde mig med
respekt.

Vilka ovriga vagval i samtalet som
skulle kunna illustrera en spraksyste-
misk inriktning kan man ju fundera
over. Nyfikenhet och respekt for klien-
tens berattelse skulle jag val haft aven
om jag haft en mer diagnostisk inrikt-
ning, och en del av vara ideer skulle ha
kunnat rymmas i ett losningsfokuserat
samtal. Mojligen att en replik som
Hanna fallde under samtalet, att hon
tyckte jag "var bra pa att sammanfatta"
skulle kunna ses som att hon kande att
jag foljde hennes skiftande fokus under
samtalets gang, fastan jag sjalv tyckte jag
hade fullt jobb med att hanga med.

Ett annat exempel:

Emil, en tioaring som kommit pa kant
med skolan, har tigit sig igenom stbrre
delen av vart forsok t i l l samtal. Han gar
till fonsternischen dar mina sma BOF-
figurer och star och t i t tar ut genom
fonstret. Han borjar fingra pa figurerna,
kastar ett oga pa mig, jag nickar och
ban tar med sig nagra figurer till bordet,
hamtar nagra fler och borjar plotsligt
visa hur det gick t i l l vid "det dar som
hande pa skolgarden".

Nasta samtal far en belt annan vand-
ning. Mitt i en upprakning av allt som
ar trist i skolan kommer: "Fysik ar kul
- fast det har vi nastan aldrig". Vart ge-
mensamma intresse for fysik leder oss
till ett rum i skolan som har tvattstall sa
att vi kan gora experiment med ytspan-
ningoch kapillarkraft.

"Not knowing" betyder inte att jag
"latsas som jag ingenting vet" utan att
jag forhaller mig i samtalet utifran att
jagfaktiskt inte vet, att ett samtal mellan
oss inte ar forprogrammerat, utan kan ta
en ovantad vandning. Jag forestaller mig
att Emil uppfattade att jag inte hade en
plan over vad han "horde" saga och gora.
Sjalvklart kanske for en erfaren terapeut
i mote med barn, oavsett skolning, men
den plattform som gjorde det naturligt
just for mig var att jag inte alls visste vad

han behovde prata om och giirna ville
veta det.

Rikedomen av intryck i ett enda sam-
tal, blickar som mots, pauser, ord som
blir hangande i luften, missforstand, t i l l -
rattalagganden, gester och kroppsstall-
ningar, allt bidrar till ett levande mote.
Och ibland uteblir sjalva motet trots
alia anstrangningar. Att inte ha en plan
for hur samtalet bor foras, att vara op-
pen for vad situationen kan ge, ger foga
skydd na'r vi inte kommer till tals med
varann. Inget skyddsnat. Sallan begriper
jag varfor just det samtalet gick i sta,
men ibland ar det uppenbart att jag sjalv
missat inbjudningar, med eller utan ord.
Inte undra pa att den/de andra i samtalet
valt att stanga ner sitt engagemang.

Narvaro och oppenhet i ett samtal ar
naturliga funktioner, men anda sa latta
att forlora. Genom aren har jag funderat
over vad for slags tankande som kan
vara till hja'lp for att berika samtalet.
Mitt intresse for Wittgenstein kom ur de
funderingarna. Och det f inns fler ideer
som kan ge klarhet eller utmana invanda
tankemonster och ge ogonblickets mcij-
ligheter chansen.

Harlene Anderson skriver i
Collaborative Therapy: relationships and
conversations that make a difference:

"De foranderliga livsvillkor och
okande komplikationer som hor t i l l var
lid utmanar oss att omvardera vad som
ar relevant i vara sociala och psykolo-
giska idetraditioner... Det galler ocksa
det praktiska arbetet for forandring pa
personlig och strukturell niva, och aven
hur vi tanker pa de manniskor vi arbe-
tar med, pa deras problem och pa var
roll for dem. Den utmaningen kra'ver
kreativa och anda pragmatiska och ef-
fektiva salt att mota manniskors standigt
skiftande erfarenheter och att arbeta i en
mangfald av kulturer och varderingar."
{Anderson, 2007 s. 1)

Den omvardering som hon skriver om
ser jag som ett gott skal for att anvanda
och utveckla ctt samtalsarbete dar man-
niskor ses som experter pa sina egna liv.
Vad for slags kunskap kan vara giltig och
anvandbar och vilka stallningstaganden
ar angelagna om att det dppna forhall-
ningssattet ska fungera i praktiken, aven
i utsatta lagen? Kallor jag ofta atervander
till i min egen omvardering men inte tar
upp har har namn som Batcson, Ricoeur
och Logstrup. I stallet atervander jag till
Wittgenstein, Judit Wagners och sedan
nagra ideer som framforts av den kana-
densiske familjeterapeuten Christopher
Kinman.

Hjalptankar for att halla samtalet
oppet.
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John Shelter var den som fick mig
intresserad av Wittgensteins tankande,
men han har ocksa funderat over dess
begransningar. I sin internetbaserade
bok Getting It skriver Shotter:

"Aven om Wittgenstein (1953, no.123)
uttryckte "Jag hittar inte vagen"... sa
rbrde sig de problem och bekymmer som
han befattade sig med huvudsakligen
inom filosofins omr&de - om kunskap,
om sprak, om sinne, om mening om lo-
gik osv. For oss daremot, som har en mer
praktisk horisont, som behbver tanka i
stunden, fran en speciell dialogisk osa-
kerhet som alltid beror pa att vi behbver
handla i relation till andras aktiviteter,
vi behover hit ta vagen inom vara rela-
tioner till vara egna miljber - vi behover
veta hur vi bast ska ta oss samman for
att mbta denna speciellt forvirrade och
fbrvirrande situation, just den upprivna
individen, del har till synes vilseledande
pratet, del ddr knepiga beteendet, och s3
vidare." (Shotter, 2005 s. 53)

Fragan kommer i handledningstim-
men, "Jamen, hur^or man daT' Man
famlar efter del som skulle gjort en
skillnad just da, nar del blev fel. Den vag
som Shotter ar inne pa "att tanka i stun-
den" sammanfattas av Lynn Hoffman i
kapitlet "Practising withness: A human

art" i Innovations in the reflecting process
(Anderson & fensen eds. 2007). Shotter
har omformulerat Bahktins begrepp
dialogiskt och monologiskt tankande t i l l
Withness thinking och Aboutness thin-
king (! Anderson & Jensen Eds. 2007 s.
9-10). Man kanske skulle kunna kalla del
med-tankande och om-tankande. Fragan
"Hur gbr man" ar en fraga "om nagon-
ting" en onskan att hitta det dar som
skulle andra situationen. I det kapitel i
samma bok som Shotter skrivit tillsam-
mans med Arlene Katz lyfter han fram
med-tankandet, att uppmarksamma de
moment dar de deltagande ar "i takt",
"kanner in" varandra. De bgonblick nar
det inte bara finns ett samfbrstand, utan
man har ett intryck av vad det ar, det dar
som man gemensamt ar inne i (Ibid s.
25).

Om formativt sprSk och samtal i en
utsatt situation

Pa den nordiska familjeterapikon-
gressen i Danmark 1993 horde jag Tom
Andersen tala om hur vi ar vana att
tanka oss spraket: som informativt, att
formedla innehall fran en kalla till en
mottagare. Han lyfte fram spraket som
formativt, ord och uttryck har makt att
forma vara forest a llningar, lyfta fram
vissa mbjligheter och begransa andra.

(Det kan man ju fundera over infor fo-
reteelser som att sjukskrivningarna for
ryggont gick ner atskilligt nar lakarna
borjade skriva utbrandhet pa intygen.)

1996 gav Florence Kaslow ut en anto-
logi, Relational diagnosis and dysfunctio-
nal family patterns. Som jag fattar syftet
med boken var det att satta relationella
tillstand pa kartan for att kunna likstalla
dem med sSdant som togs upp i DSM
och andra manualer for individuella sva-
righeter. Tom Andersen skrev en artikel
i den boken "Words are not innocent"
dar han varnade for att alls ga in pa den
vagen:

"Language and words are like sear-
ching hands... Like a hand they grasp on
to meanings. So, the words we select in-
fluence the meanings we come to reach.

Words are not innocent, I used to
think that the thought came first, then
it was conveyed through words to oth-
ers. Now I think differently. We search
through words in order to find the
thought. As the highly respected theo-
retician and clinician Harry Goolishian
used to say: "We don't know what we
think before we have said it".

If one accepts this assumption, it
becomes critical to ask: through which
language is the person to search in order

Tejping
en lekfull metod for att arbeta med

inre och yttre relationer
firundkurs i Uppsala 24 - 25 oktober

2008

Kursen vander sig till behandlare och
utredare inom socialtjanst, familjeratt,
vuxen- och barnpsykiatri, skola,
habilitering och institutionsbehandling,
som vill lara sig att komplettera samtalet
med visuella och gestaltande inslag.

Tejping kan anvandas med barn och vuxna,
vid saval inre som yttre problem.
Gestaltandct med sma trafigurer pa en seen
kompletterar samtalet och undcrlattar for
klienten att ge en beskrivning av hur
situationen eller problemet ser ut, att
bearbcta trauman eller alt experimcntera
med vagar att na uppstallda mal.

Kurslcdare ar Jan Nilsson och Barbro
Sjol in-Ni lsson, leg psykologer och leg
psykoterapeuter, som arbetar med Tejping
inom vuxen- och barnpsykiatri och
socialtjanst samt i handledning.
Tid: fredag 24 - lordag 25 oktober 2008
kl. 9- 16.
Plats: Uppsala.
Kostnad: 3 500 kr + moms.

Barnorienterad
familjeterapi - BOF

Introduktionsutbildning
Uppsala 27 - 28 november 2008

Barbro Sjolin-Nilsson

BOF har utvecklats av Martin Soltvcdt, som
skrivit boken BOF Barnorienlerad
familjeterapi (Marcid 2005). BOF lampar sig
for familjer med barn i lekaldern, upp ti l l c:a
10 ar, som la'tt hamnar utanfor i
familjesamtalen. Genom leken fbrs
barnperspcktivct in i familjearbetet. Fokus
ligger pa samhandlingcn i familjcn.
BOF-leken avspeglar saval samspclsmdnstren
i familjen som aspekter av barncts inre liv.
Samhandling, anknytning och sjalvbildcr ar
viktiga begrepp. BOF kan anvandas i bade
behandling och utrcdning.
Tid: Torsdag 27 - fredag 28 november 2008
kl. 9- 16
Plats: Uppsala. Kostnad: 3 500 kr + moms.

Las kurspresentationerno pa
www.bof-tejping.com

Anmalan och information:
Nilsson & Sjolin Psykologkonsult AB

nilsjo.psyk@telia.com
tel. 018 - 55 25 42, 070 - 644 38 72
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to form him- or herself? What hap-
pens if we, the professionals, require the
therapeutic talks to be in our profes-
sional language and our professional
metaphors? What happens if that profes-
sional language is a so called deficit or
incompetence language a language that
comprises words that describe failures
and shortcomings? What kind of person
is thereby formed?" (Andersen, i Kaslow,
1996s. 122).

Nar psykoterapeuten Judit Wagner
beskriver sitt arbete med reflekterande
samtal inom Kalmarfangelset i ett ka-
pitel, i boken Collaborative Therapy
som namnts ovan, tar hon upp Tom
Andersens ord om att spraket inte ar
oskyldigt. Nar de intagna har mojlighet
att forma sina erfarenheter i ord i en res-
pektfull atmosfar kan nya dimensioner
la'ggas till som tidigare varit bokstavligt
talat otankbara (Wagner, i Andersen &
Gehart, 2007s. 210).

GAVORNASSPRAK

Christopher Kinman ar en kanaden-
sisk familjeterapeut (fodd i Nigeria, upp-
vuxen i flera olika lander). Han bedriver
ett arbete med "svarplacerade" ungdo-
mar i familjehem. Dessutom har han
manga ideer om hur samhallets omsorg
om manniskor som behover stod skulle
kunna fungera i sin bok Confluences.
The language of the gift in an institutio-
nal world. Dar blandar han fantastiska
naturfotografier, dikter och filosofiska
citat med ett resonemang om vad som
kannetecknar ett manskligt samhalle.
Utgangspunkten ar att de institutioner
som vi skapat for att avhjalpa brister hos
individer och samhalle sa ofta tycks gora
atgarder som leder till motsatt resultat,
minskad frihet och samre liv for just den
som skulle fa det battre.

Kinman tar upp filosofen Ivan Illichs
tankar om att stravan efter ett battre liv
kan sta i vagen for det goda livet.

Marknadsekonomin, havdar Illich,
ar beroende av att vi soker ett battre liv,
med allt vad det innebar. Den drivs fram
av att vi saknar nagot som vi soker oss
till marknaden for att fa. Likadant med
politik och samhallsinstitutioner - de
bygger sitt inflytande pa att hanvisa till
bristen pa det battre livet.

Enligt Kinman blir den har stravan
efter ett battre liv en "tidstjuv" som tar
ifran oss den enda tid som vi har t i l l
buds for att handla - det levande ogon-
blicket. Dessutom tar det ifran oss de
goda ting och gavor som finns runt oss
inom den dar tiden. Man kan ju tanka
att stravan efter det battre livet ar en
nodvandig forutsattning for forandring,

att man behover identifiera en brist som
forandringen kan starta i. Kinman me-
nar i stallet att forandring utgar fran det
goda, de gavor som redan finns i per-
soners och samhallens liv. Forandring
bygger pa sig sja'lvt. Folk skaffar inte
det som de saknar, de skaffar nagot som
de redan kanner sig forbundna med.
Onskan kommer ur tidigare erfarenhe-
ter.

Infor framtiden anser Kinman att
vi behover fraga oss: "Vad bar vi med
oss nu, ar det att karma igen brister och
ofullkomligheter? I sa fall ar risken stor
att framtiden producerar fler brister.
Eller, bar vi med oss goda ting och gavor,
som vi formedlar i var kontakt med var-
andra och andra? I sa fall ar chansen stor
att framtiden ger mer av delta. Genom
att man bar med sig gavorna in i framti-
den okar chanserna att de sprids och att
gavor som tidigare inte varit synliga tra-
der fram, far sprakliga uttryck och bor-
jar cirkulera i gemenskapen i naringsliv
och samhalle.(Kinman, 2006)

Resurstankande finns i manga tapp-
ningar. Kinman ger en utmaning att
oppna ogonen for rikedomar av ideer
och praktiska mojligheter som faktiskt
finns att plocka upp. Lek ar just en
sadan, ofta outnyttjad, mojlighet. Det
sluter cirkeln till den andra delen av den
artikel jag namnde inledningsvis, verk-
tygsom sprak: BOF-arbetet.

BAKGRUNDSKUNSKAP OM LEK OCH AI LVAR

Jag deltog i September 2007 i ett
tvadagars seminarium om BOF, bar-
norienterad familjeterapi. Det holls i
grundarens, psykolog Martin Soltvedts
hemkommun, Lierbyen, 4 mil vaster om
Oslo. BOF kan beskrivas som ett salt att
genom gemensam samhandling i sand-
ladelek mellan barnet, terapeuten och
foraldrarna fa en bild av barnets och fa-
miljens samhandlingsmonster (Soltvedt,
2005). BOF ar ett forhallningssatt som
gor det mojligt for personal inom soci-
altjanst och barnpsykiatri att mbta barn
och familjer utifran sin egen yrkesroll.
Gruppen av erfarna BOF-terapeuter som
foretaste i Lier representerade ocksa den
bredden - dar fanns en klinisk pedagog,
familjehems- och familjerattssociono-
mer, psykologer fran socialtjanst och
BUP samt en barnpsykiater fran BUR

Nar jag lyssnade blev jag starkt berord
av att hora att samtliga forelasare, pa
olika satt, hade kommit till en punkt dar
de ville gora nagot utover vad de gjort
tidigare i sitt arbete med barns behov.
Nagra hade betalat ett hogt pris for det
stallningstagandet, for nagra hade det

betytt ny inspiration for hela arbetsplat-
sen.

Sidsel Haug, familjeterapeut och kli-
nisk pedagog vid Drammens sjukhus
visade hur hon borjade arbeta med en
deprimerad mamma med en tremana-
ders pojke som verkade na'stan livlos i
sin brist pa mimik. Nar vi sag hur spra-
ket, samhandlingen, mellan mamma och
barn gick att uppratta fick vi del av ett
levande ogonblick, rikt och langt bortom
ordens varld.

Sokandet efter ett meningsfullt sprak
i svara livssituationer behover bade ve-
tenskapliga utmaningar, vardagliga erfa-
renheter och en beredskap att respektera
det vi aldrig kommer att kunna satta ord
pa.
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