
Lär dig mer 
om din 

tonåring!

Verktygslåda för föräldrar

Som tonårsförälder kan man ofta 

känna sig maktlös. Men faktum är att 

tonårstiden är lika viktig för ett barns 

utveckling som de tidiga åren i livet. 

Föräldrarna är viktiga. 

Det är inte alls för sent!
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Birgitta Kimbers bok Älskade förbannade 
tonåring beskriver forskning om hur 
tonåringars hjärnor fungerar och ger 
konkreta verktyg för föräldrar som vill 
lära sig att samspela bättre med sina 
ungdomar. 

Ämnen som tas upp i boken 
är till exempel

 • Vikten av att vara en 
närvarande förälder

 • Vikten av att sätta gränser

 • Föräldrar har också ett liv

 • Hur hanterar man grupptryck?

 • Sex och relationer

 • Jag-budskap

 • Hur hanterar jag ilska?

 • Hur mycket kontroll ska jag ha 
på mitt barn?

SV erbjuder studiecirklar 
kring boken

Tanken är att stärka de skyddande 
faktorerna i familjen för att kunna före-
bygga problem. Under fyra träffar går 
man igenom en rad vardagssituationer 
som de fl esta tonårsföräldrar kan känna 
igen: Tonåringen talar inte längre med 
dig, hjälper inte till hemma, bråkar med 
syskon, vill mest vara med sina vänner. 

I diskussioner med andra föräldrar får 
du en rad verktyg för hur du kan lotsa 
din tonåring genom olika situationer. 
De visar också på betydelsen av dina 
egna känslor, erfarenheter och behov. 
Om du förstår dina egna reaktioner i 
samspel med tonåringen kan du lättare 
hantera vardagens små och stora kriser.

Älskade förbannade tonåring riktar sig till 
alla föräldrar med barn 13-18 år, inte bara 
de som upplever att de har problem.

Teman för träffarna är

 • Grupptryck

 • Jag-budskap

 • Att hålla reda på sin tonåring

 • Att vara uppmärksam på sig själv

Älskade förbannade tonåring ingår 
i arbetet med att utveckla stöd till 
föräldrar i Åmåls kommun, och är ett 
sam arbete med Kristinebergskolans 
föräldraförening, med stöd från Åmåls 
kommun och Folkhälsorådet, som står 
för deltagaravgiften.


