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Viktiga Vuxna
TEMA | KOMMUNI-

KATION OCH FÖR-

HÅLLNINGSSÄTT

När ett nytt liv flyttar in i vårt liv 
väcks nyfikenhet. Det nya livet kan 
vara allt från ett barn, en partner, 
ett husdjur osv. Listan kan bli lång. 

När vi lever med ett litet barn 
så innehåller varje dag ett mirakel! 
Första leendet, första ordet, första 
tanden, första steget och vi följer 
utvecklingen nästan med lupp för 
att vi är nyfikna. Vi vill lära känna 
denna unika person. Vem är du? 
Vad tycker du om? Vad gör dig glad? 

Men någonstans på vägen, 
ibland redan vid 1–2 års ålder, mat-
tas tyvärr nyfikenheten av. Kan-
ske beror det på att vi vuxna då 
börjar att jämföra vårt barn med 
andra barn? Jag vet egentligen inte, 
men det jag ser är att vi istället för 
att fortsätta vår nyfikna resa utan 
gps, så hoppar vi på uppfostrings-
tåget. ”Säg tack för maten”, ”Sitt 
still”, ”Krama mormor hej då” och 

så vidare. Den lilla personen som vi 
var så extremt nyfikna på vem den 
var, vill vi nu forma. 

Kanske vi borde ta oss en funde-
rare på varför? Jag tycker att man 
lätt kan dra paralleller till parrela-
tioner mellan vuxna. När eller om 
förälskelsen och nyfikenheten änd-
rar form till en styrande uppfostran 
så är det ju självklart svårt att ha 
en kärleksfull och tillitsfull relation. 
Men är det inte kärlek och tillit vi 
vill ha, även med våra barn? 

Vad kan vi då göra för att vinna 
tillbaka nyfikenheten? Livet är, eller 
kan vara, en fantastiskt spännande 
resa. På samma sätt som när vi 
reser fysiskt. Då vill vi stanna upp 
och titta på saker, ta in, känna nya 
lukter och smaker. Och vi ger detta 
tid. Vi är ju faktiskt på semester! 

Jag tror att vi alla skulle vinna 
på att ta fem minuters ”semester” 

varje dag och ägna den tiden till att 
fråga dem som ligger oss närmast 
om hjärtat: ”Vem är du idag?” Och 
lyssna på svaret. Ingen dag är helt 
den andra lik. 

Alla dagar innehåller faktiskt 
någon ny tanke, smak eller hän-
delse. Det är spännande att lyssna 
på och spännande att dela. Det byg-
ger tillit att resa tillsammans och 
nyfikenheten växer.

Det är också bra att ge sig själv 
frågan och några minuters ”semes-
ter”. Det fungerar all-
deles utmärkt 
till frukostkaf-
fet tycker jag: 
”Vem är jag 
idag?”

KRÖNIKA | Vem är du idag? | Evalena Ljung-Kjellberg, föredragshållare och 

familjecoach i Family-Lab, som är den svenska delen av Jesper Juuls utbildnings- och rådgivningsorganisation.

EVALENA  

LJUNG-KJELLBERG 

Vilken förälder vill du vara? 
En fråga som är bra att 
ställa sig ibland och som det 
här nyhetsbrevet handlar 
om. Hur vill jag att vi ska 
prata med varandra i min 
familj? Vilket förhållnings-
sätt vill jag ha? Vår krönikör 
Evalena Ljung Kjellberg 
uppmanar oss att vara 
nyfikna på våra barn och 
Agnetha Birgersson svarar 
i tre viktiga frågor på hur vi 
kan skapa god kontakt med 
barn. 

Föräldraträffar ger tid för reflektion 
Hur mycket ska en treåring be-
stämma? Ska jag tvinga mitt 
barn att äta upp? Hur stärker 
jag mitt barns självkänsla? 
Detta är vanliga frågor som 
kommer upp på föräldraträf-
farna som kommunen erbjuder 
föräldrar inom förskolan.
Tina Jonsson arbetar som pedagog 
på Hagens förskola i Landvetter och 
har lett flera föräldraträffar. Hon 
tycker att träffarna är ett utmärkt 
tillfälle för föräldrar att stanna upp 
och reflektera kring sitt eget föräld-
raskap, utan pekpinnar. 

– Vad vill jag förmedla till mina 
barn? Får de vara delaktiga i beslut i 
familjen? Sätter jag gränser för mig 
själv eller för barnen? Det är viktiga 
frågor att fundera över.

Tina menar att många uppskat-
tar att få prata med andra föräldrar 
om gemensamma dilemman, och 
få bekräftelse på att andra brottas 
med samma saker. Med vänner blir 
det mycket barnsnack men mindre 
om föräldraskapet. 

– För många föräldrar blir det en 
aha-upplevelse att få reflektera över 
vad jag som förälder behöver och att 
jag faktiskt får uttrycka det till mina 
barn, säger hon.

Det är tydligt tycker Tina att 
många familjer är inflyttade i kom-
munen och har sitt nätverk någon 
annanstans. Då blir föräldraträf-
farna en möjlighet att utöka sitt so-
ciala nätverk och att lära känna fler 
familjer i sitt område.

– För min del ger det också myck-
et att leda föräldraträffar och få höra 
om småbarnsföräldrars vardag, säger 
Tina. Det har gett ökat förtroende 
för oss pedagoger och en fördjupad 
relation med föräldrar, utan att vi 
pratar privat om ett barn. Samtidigt 
får jag chansen att förmedla till för-
äldrar att de ska lyssna på sig själva 
och försöka se barnens behov, sänka 
kraven på aktiviteter och bara vara.

Tina önskar att hon själv hade fått 
den här möjligheten när hennes barn 
var små och att hon tidigt hade fått 
en syn på barn som innebär respekt 
och likvärdighet.

FÖRÄLDRATRÄFFAR 
Föräldraträffar erbjuds kost-
nadsfritt för föräldrar inom 
förskolan. Träffarna omfattar 
fyra tillfällen med fokus på olika 
teman – självkänsla,  samarbete, 
gränser och ansvar samt kom-
munikation inom familjen. 
Träffarna är dialogbaserade och 
inspirerade av familjeterapeuten 
Jesper Juuls tankar om  relationer 
inom familjen. Träffarna leds av 
förskolepedagoger som har fått 
fortbildning i  förhållningssättet. 
Kontakta personalen eller rek-
torn på ditt barns förskola för 
att få reda på var föräldraträf-
farna erbjuds.

Föräldraträffar 
är ett utmärkt 

tillfälle att 
stanna upp och 
reflektera kring 
sitt eget föräld-

raskap, säger 
Tina Jonsson.

Nytt om ungas 
drogvanor  
i kommunen
Trenden att unga dricker 
mindre håller i sig. Det 
visar resultatet från den 
alldeles färska drogvane-
undersökning som genom-
förts bland unga i åk 9 och 
åk 2 på gymnasiet. Ändå 
uppger varannan nionde-
klassare i kommunen att 
de dricker alkohol och 
det är fler tjejer än killar 
som dricker. Hör mer om 
ungdomars drogvanor 
på föräldracaféet den 28 
november där du också får 
tips och förslag på hur du 
kan prata med din ungdom 
om alkohol och narkotika.

Källa: CAN, Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupp-
lysning, 2013
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Vad kännetecknar ett gott förhållningssätt gentemot barn 
enligt dig?
– Lyhördhet, äkthet, ett genuint intresse och ömsesidig respekt. Ömsesidig 
respekt låter väldigt bra i teorin men är ganska svårt för många att praktisera 
i vardagen. Vi är ganska självupptagna och i gemenskapen med barnen har 
vi lätt för att tycka att våra tankar, känslor och upplevelser är de rätta och 
bästa. Som vuxna har vi naturligtvis ett ansvar att vägleda barnen. Vi har 
makten men det avgörande är ju hur vi utövar den makten. Det viktigaste 
för en människa är att bli sedd, hörd och tagen på allvar. I relation till barnet 
innebär det att barnets tankar, känslor och upplevelser är lika viktiga som 
mina. Att dessa tas på allvar, att barnet får vara den hon/han är istället för 
att bli den vi vuxna förväntar oss att hon/han ska bli. Ett genuint intresse 
och ett engagemang i vem barnet är som individ lägger en god grund för en 
nära relation. Att skapa en god kontakt är det viktigaste i vårt förhållnings-
sätt gentemot alla människor, små som stora.

Vilka är de vanligaste misstagen föräldrar och vuxna gör 
när de kommunicerar med barn? 
– Att vi inte är ”närvarande”, att vi pratar för mycket och för tidigt, framför 
allt när barnen kommer och delar med sig av en upplevelse, positiv eller 
negativ. Vi lägger ofta en värdering i vad de säger, vi avbryter och stoppar 
flödet. De flesta av oss vuxna behöver träna på vårt lyssnande, vår lyhördhet 
och att läsa mellan raderna. Börja med att observera dig själv; är jag närva-
rande? Lyssnar jag med både öron, ögon och hela min själ eller låtsas jag bara? 
Avbryter jag eller får barnet tala till punkt? Bygger mina frågor på genuint 
intresse eller har jag min egen agenda? Observera barnet; fortsätter barnet 
att dela med sig eller blir barnet tystare och tystare? Genom att observera 
oss själva kan vi öka vår medvetenhet och sedan träna på det vi har lite svårt 
för. Vi kan till och med be barnet om hjälp när barnet känner att vi inte 
lyssnar. Vi kan be om ursäkt när vi misslyckas med att lyssna och därmed 
visa att vi är bara helt vanliga människor som gör vårt allra bästa. När barn 
känner att vi är genuina, att vi verkligen anstränger oss och är intresserade 
då ger de oss stöd och har överseende med våra svagheter.

Vad har du för tips om man vill ha en relation till sitt barn 
som präglas av ömsesidig respekt?
– I relation till det späda barnet behöver vi vuxna ofta sätta våra behov åt sidan 
men med äldre barn är det viktigt att vi väger in våra egna behov likväl som 
deras. I en ömsesidig relation visar jag vem jag är men det är inte helt lätt. 
Många av oss har aldrig riktigt tagit oss tid att blicka inåt för att lära känna 
vem vi är. På ytan vet vi vilka vi är men under ytan har många av oss aldrig 
tagit till oss mod att titta. Men det är ju det som ligger under ytan som styr 
vårt beteende. En bra relation börjar med självkännedom och ett genuint 
intresse av att veta vem man själv är. Nästa steg är ett lika 
stort intresse och engagemang i barnet. Ofta har vi en 
inre bild av hur barn ska vara, hur en familj ska vara, 
hur en bra förälder ska vara och det står i vägen för oss. 
Det blir lätt att vi försöker leva upp till de bilderna och 
har orimliga förväntningar på våra barn. Men att bli 
accepterad precis som jag är, är läkande för själen och ger 
möjligheten att växa och utveckla sin fulla potential.  ■

TRE FRÅGOR TILL AGNETHA BIRGERSSON | 
utbildningsansvarig, Aktivt föräldraskap, Sverige 

KURS | PREP
Friskvård för par-
relationen, våren 2014
En kurs för er som vill stärka 
och bevara det positiva i er 
relation. Kursen handlar om 
att utveckla förhållandet och 
ge redskap för bättre kom-
munikation och förståelse.
Kursstart: Ons 12 mars  
kl 18–20
Plats: Landvetters försam-
lingshem
Info: harryda.se/viktigavuxna

FÖRÄLDRACAFÉ
– ungdomar, alkohol 
och cannabis
Föreläsning med  diskussion 
kring frågor som: Hur många 
ungdomar i nian har  provat 
narkotika? Hur kan jag prata 
med min tonåring om alkohol 
och droger? Genom att 
bredda din kunskap kring 
drogers inverkan och konse-
kvenser kan du 
utöka dina argu-
ment och vara 
ett viktigt stöd 
för din tonåring. 
Linda Nilsson från 
Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle och Pia Essunger, 
alkohol- och drogförebyggare 
i Härryda kommun ansvarar 
för kvällen. Vi bjuder på kaffe, 
kaka och frukt.

När: Tor 28 nov kl 18–20
Plats: Landvetter försam-
lingshem
Info: 031-724 84 15 
pia.essunger@harryda.se

ANNAT PÅ GÅNG  
för dig som är Viktig vuxen

KURS | Föräldrakurs i Aktivt Föräldraskap
Kurs för dig 
som vill bli mer 
medveten i ditt 
föräldraskap 
och få reflektera 
tillsammans med 
andra föräldrar. 

Kursen förmedlar ett förhållningssätt 
som bygger positiva och respektfulla 
relationer samt självkänsla, mod och 
ansvar hos ditt barn. Kurser startar 
till våren och erbjuds föräldrar till 
barn i åldrarna 1–4, 4–11 och tonår. 
Info: harryda.se/foraldrautbildning

BOKTIPS

Fem gånger  
mer kärlek  
Martin Forster 
Att ge sina barn fem 
gånger så mycket positiv 
uppmärksamhet som tjat, 
tillsägelser och gränssätt-
ning är ett förhållningssätt 
som ger stor utdelning! 
Den här boken visar hur 
man som förälder gör 
detta. Det är en handfast 
och konkret guide med väl 
förankrad forskning i ryg-

gen och ett 
pedagogiskt 
upplägg med 
 exempel 
och 
 övningar. 

Här är jag, Vem 
är du? Om närvaro, 
respekt och gränser mellan 
vuxna och barn.  

Jesper Juul 
Hur kan man som för-
älder på bästa sätt tackla 
 vardagens små konflikter?  
Familjeterapeuten Jesper 
Juul betonar vikten av 
ömsesidig lyhördhet och 
respekt för såväl barnets 
som den vuxnes personliga 
gränser. Lyckas vi med 
det undviker vi att kränka 

barnen och 
hjälper dem 
att växa upp 
till trygga 
och socialt 
kompetenta 
individer. 

BOKTIPS


