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ABSTRACT – Praksisbaserade abstracts
Titel: Att bygga bärande relationer – om relationens betydelse i förändringsarbetet
Typ av presentation: Muntlig presentation
Tema: Framgångsfaktorer i förändringsarbetet med utsatta barn och ungdomar
Presentatör/forfatter: Lasse Mattila, socionom/handledare/författare, Lasse Mattila AB,
lasse@lassemattila.com

Nyckelord/stikordslista: relation, kommunikation, empowerment
Särlig läring/särlig succes: synliggör, utifrån presentatörens empiriska erfarenheter, centrala
framgångsfaktorer i praktik med barn, ungdomar och vuxna.

Bakgrund: I Sverige föds ca 100 000 barn varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i
utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller
långtidssjukskrivningar. Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och
ungdomsåren, vilket föranleder tidiga kontakter med både första linjens och specialistnivåns insatser
inom både socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.
Många av de barn och unga som lever i utsatta livssituationer saknar förtroende och tillitsfulla
relationer till vuxenvärlden. Många av barnen och ungdomarna efterfrågar också just personligt
engagemang och förtroendefulla relationer samt samordnade långsiktiga insatser av de
professionella aktörerna runt omkring sig. Men hur kan vi som professionella vuxna bemöta dessa
önskemål på ett hållbart sätt?
Föredraget handlar om barns och ungas behov och livsvillkor samt om relationens betydelse i
förändringsarbetet. Föredraget ger, genom exempel från barns och ungas verklighet, inblick i konsten
att bygga bärande relationer och att skapa en hållbar positiv förändring för barn och unga i utsatta
livssituationer.
Lasse Mattila har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med och för utsatta barn och ungdomar. Detta
bl.a. som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten. Idag arbetar Lasse, utöver sitt arbete
direkt med barn och unga, som såväl handledare, författare som föreläsare.

Syfte: Att synliggöra barns och ungas behov och livsvillkor samt att öka medvetenheten om
relationens betydelse i förändringsarbetet med barn och unga i utsatta livssituationer. Att ge
möjlighet till reflektion kring sin egen yrkesroll och dess förutsättningar för ett framgångsrikt
förändringsarbete med barn och unga.

Målgrupper: Förtroendevalda och tjänstemän inom områden för folkhälsa, socialt arbete och
utbildning.
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Centrala aktiviteter/insatser: Se ovan.
Förväntningar till resultat/effekter: se ovan.
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Kontakt: Lasse Mattila, lasse@lassemattila.com, +46 708 22 79 95.
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