Studieplan
Ett studiematerial som bygger på boken som innehåller
barns funderingar kring vuxna och alkohol

Detta är en studiecirkel
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform för en grupp som tillsammans vill
lära sig mer om något de är intresserade av. Genom att deltagarna diskuterar,
reflekterar och delar med sig av sina tankar och erfarenheter ökar hela gruppens
samlade kunskap. Detta häfte är en studiehandledning ni kan använda som utgångspunkt i era diskussioner och samtal. Det finns inget facit, inget rätt eller fel,
bara förslag till frågeställningar. Ni väljer själva om ni vill lägga till frågor, hoppa
över frågor eller helt enkelt ha ett annat upplägg.
Mer info längre bak i detta häfte.

Lyssna på barnen – studiematerialet
Studiematerial med boken Lyssna på barnen som underlag och är upplagt
för tre träffar. Boken är utgiven av Blå Bandet i Sverige i samverkan med
Blå Kors i Danmark och Norge.
Förord: Hillevi Wahl, från boken Lyssna på barnen
Illustrationer från boken: Ola Carlberg
Foto: Per-Olof Svensson
Studieplanens innehåll och redigering: Per-Olof Svensson
Delar av materialet är hämtat från Blå Bandets tidigare verksamhet
”Barn i farozonen” med material av Lotta Johansson och Ingalill Söderberg.
Studiecirklar genomförs tillsammans med NBV,
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.
Boken beställs från Blå Bandets förbundskansli:
kansliet@blabandet.se www.blabandet.se 08 - 667 62 52
Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm
Din lokala NBV-kontakt finner du genom att söka via:
info@nbv.se www.nbv.se 08 - 672 61 00
Box 12825, 112 97 Stockholm

Förord av
Hillevi Wahl i boken ”Lyssna på barnen”
Vi föräldrar är våra barns superhjältar. Det är vi som ska rädda dem om huset
börjar brinna. Så tänker barn.
Men det är inte lätt alla gånger, att vara en supermamma eller superpappa. Förutom att rädda barn ur brinnande hus ska vi vara närvarande och pedagogiska,
peppa dem och hänga med på alla aktiviteter, göra karriär och vara smala, snygga
och vältränade och laga god och ekologisk mat, och dessutom gärna skriva ett par
böcker eller lansera en ny platta medan man ammar. Helst i högklackat, om man
är kvinna. Och någonstans däremellan hinna med att hänga i takkronorna med
sin älskade partner. Det är inte konstigt att dagens föräldrar ibland tycker att det
blir för mycket och vill ”slappna av” och vara sig själva med några glas vin och ha
en liten fest då och då.
Många föräldrar jag möter säger att ”mina barn har inget emot att vi tar ett glas
vin eller har fest hemma då och då, de tycker bara att det är roligt”. Jag trodde
länge på det där. Jag trodde att man kunde dela in världen i två delar, alkisfamiljerna och normaldrickarfamiljerna. Jag trodde att det fanns familjer som min, där
både mamma och pappa var alkisar och där spriten var ett rent helvete, och så
fanns det andra familjer där vinet, spriten och ölen var som vilken måltidsdryck
som helst.
I samband med att jag skrev min första roman, ”Kärleksbarnet”, som handlade
mycket om min egen uppväxt som alkisbarn, så diskuterade jag ivrigt med min
omgivning hur man skulle hantera alkohol framför barn. Jag undrade själv
hur de där superföräldrarna gjorde,
vad det var för magiskt de gav sina
barn så att de inte blev otrygga fast
föräldrarna blev lalliga och lulliga och
inte betedde sig som vanligt.
”Hur gjorde ni? Har aldrig era barn
sagt att det har varit jobbigt?”
Jag började med att fråga föräldrarna, de som jag verkligen tyckte var
trygga, fina föräldrar. Sådana som
festade till ibland med barnen närvarande. De kliade sig lite i håret och
funderade.
”Neej, det har aldrig varit några
problem. De har aldrig sagt något.”

Sedan ropade de in de nu nästan vuxna barnen:
”Hörni, har ni någonsin tyckt det har varit jobbigt när vi har druckit vin eller
festat?”
Då skruvade barnen på sig. Det var första gången i sina tonåriga liv som barnen
fick frågan. Och de visste att föräldrarna inte skulle gilla svaret.
”Ja, alltså, nu fattar man ju varför ni luktade så konstigt. Varför ni skrattade så
konstigt.”
”Du blev så glansig och konstig i ögonen. Det tyckte jag inte om. ”
”Jag brukade få lite ont i magen och gick in på mitt rum, för jag ville inte vara
med när ni blev så sådär jobbiga.”
Konstiga och jobbiga. Annorlunda. Det var det genomgående temat i alla svar jag
fick. Mycket till föräldrarnas stora förvånad. De hade trott att allt var bra.
Inför jul ett år gjordes en undersökning som visade att vart tionde barn känner
oro inför julen på grund av de vuxnas drickande. När den undersökningen blev
känd ringde journalister till mig och frågade mig om jag var förvånad. ”Ja”, sa jag
för det var dubbelt så höga siffror som man hade fått i andra undersökningar.
Sedan fick jag veta att forskarna hade frågat barnen. Då var jag inte längre överraskad.
För om man frågar barnen så får man höra sanningen om hur det egentligen
känns i magen när föräldrarna dricker alkohol. Då kan man inte blunda längre. Jag
menar inte att alla barn far illa av att mammor och pappor tar sig ett glas vin då
och då. Absolut inte. Men man ska inte heller lura sig själv och säga att barnen
tycker att det är kul när föräldrarna dricker alkohol.
Barnen ser, känner och förstår mycket mer än vi tror. Den här boken visar det.
”De vuxna dricker för att de liksom ska bevisa att de har roligt tillsammans”, säger
en 8-årig flicka. Hur klokt och insiktsfullt är inte bara det?
Så läs och lär. Och fundera en gång till om det är nödvändigt att dricka den där
drinken när barnen är med. Och i så fall varför.
Med varma hälsningar
Hillevi Wahl
Författare, krönikör, trebarnsmamma och själv alkisbarn

Träff 1
Starta med en ”isbrytare”, förslagsvis någon presentationsövning om gruppen
inte känner varandra. Gör en runda och låt varje deltagare i gruppen presentera
sig.
Samtala kring det Hillevi Wahl skriver.
Vilka erfarenheter finns i gruppen från den egna uppväxten, drack vuxna alkohol
när vi var barn?
Läs och samtala kring barnens funderingar kring alkohol i boken, sidorna 42-54.
Har dessa barn vuxit upp i missbrukshem eller kan det vara hos så kallade måttlighetsdrickande vuxna?
Samtala kring dessa frågor:

Egna frågor
Det är alltid välkommet att lägga till egna frågor
och funderingar!

”En av mina vuxna kompisar blev väldigt full,
men jag vågade ändå vara hos honom.
Han var lite så där annorlunda på rösten
och det var ganska otäckt och skumt.”
(pojke 8 år)

Avslutning
Varvet runt om vilka nya tankar deltagarna har
fått och om det är något som önskas tas upp
nästa gång.
Till nästa gång
För de som vill kan läsas någon av
böckerna skrivna av Hillevi Wahl:
Kärleksbarnet (Norstedts 2007)
Hungerflickan (Norstedts 2010)
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Träff 2
Reflexioner efter den första träffen.
Samtala kring varför många barn idag lever i hem
där föräldrarna har en hög alkoholkonsumtion.
Vilka är de enskilt viktigaste faktorerna som behöver påverkas i er kommun för att minska alkoholkonsumtionen?
Läs och samtala kring barnens funderingar kring
varför dricker vuxna, sidorna 17-27 samt vad som
händer i kroppen när någon dricker alkohol, sidorna 28-35.
Titta på några musikvideos i skolverksamheten
Livets Kappsäck som är ett värdegrundsarbete
inom Sveriges Blåbandsungdom och Blå Bandet:
www.livetskappsack.se

”De vuxna kan nog tycka om att
dricka, för då ser de inte att
världen är som den är.”
(pojke 10 år)

Samtala kring dessa frågor:

Egna frågor
Det är alltid välkommet att lägga till egna
frågor och funderingar!
Avslutning
Varvet runt om vilka nya tankar deltagarna
har fått och om det är något som önskas tas
upp nästa gång.
”Om man inte är glad, så tror man att det
blir bättre om man får öl hela tiden.”
(flicka 10 år)
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Till nästa gång
Titta på de hemsidor som finns med information, till exempel: www.drugsmart.com
www.can.se www.drugnews.se
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Träff 3
Reflexioner efter förra träffen.
Läs och samtala kring barnens funderingar kring alkohol och trafik, sidorna 36-41.
Samtala kring vuxna som förebilder, föräldrar, mor- och farföräldrar,
föreningsledare, lärare med flera.
Hur kan vi se och upptäcka barn som växer upp i en ”krånglig” miljö?
Vad kan och bör vi göra, hur kan vi ingripa för barnets bästa?
Kan vem som helst göra en orosanmälan till Socialtjänsten?
Var går gränsen mellan alkoholbruk, riskbruk och missbruk?
Vad tycker ni om dessa råd:
• Ta er tid till att ha roligt tillsammans utan alkohol.
• Var noga med rutiner och regelbundna måltider.
• Ge barnen en lugn start på dagen och låt dem avsluta den på ett bra
sätt tillsammans med vuxna.
• Ge barnen lugn och ro för läxläsning, och hjälp dem om det behövs.
• Uppmuntra och hjälp barnen att utveckla egna intressen och
fritidsaktiviteter.
• Ge barnen regler och gränser som gäller oavsett vilket humör du
som vuxen är på.
• Håll vad du lovar och se till att familjens planer blir genomförda
så långt som möjligt.
• Var nära till hands så att barnen kan prata om sina tankar, känslor och
bekymmer.
• Berätta för barnen att det inte är deras
fel när vuxna dricker för mycket
alkohol.
• Låt inte barnen lösa konflikter som ni
föräldrar har.
Egna frågor
Det är alltid välkommet att lägga till egna
frågor och funderingar!
Avslutning
Varvet runt om vilka nya tankar deltagarna
har fått.
Fortsättning
Nu kanske gruppen vill fortsätta att träffas
och eventuellt bjuda in fler deltagare. Tips
på fler intressanta studiecirklar på nästa
sida!

”Pappa skulle gå upp
tidigt på lördagen
för att köra mig till
träningen, men han
var bakfull igen.
Det var inte första gången och inte sista heller, tror jag.”
(pojke 9 år)
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Mer information
och material
Tidningen Blå Bandet med
nyhetsartiklar, ledare och
reportage.
Blå Bandets nyhetsbrev med
sammanfattning av nyheter.
Blå Bandets häfte:
Därför behövs Blå Bandet - del 1

Hemsidor i urval
www.drugsmart.se
www.can.se
www.blabandet.se
www.nbv.se
www.livetskappsack.se

Kontakta studieförbundet NBV eller Blå Bandet för mer tips.
Kontaktuppgifter i början av denna studieplan.

Förslag på fler
studiecirklar
Djävulsdansen,
om medberoende som bygger på
den uppmärksammade TV-serien.
Mitt liv, mitt beslut,
med boken med samma namn av
Maria Andersson som handlar om
en uppväxt i kaos men också kärleken till fotboll och musik.

Information från NBV
Detta är en studiecirkel
Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform för en grupp som tillsammans vill
lära sig mer om något de är intresserade av. Genom att deltagarna diskuterar,
reflekterar och delar med sig av sina tankar och erfarenheter ökar hela gruppens
samlade kunskap. Detta häfte är en studiehandledning ni kan använda som utgångspunkt i era diskussioner och samtal. Det finns inget facit, inget rätt eller fel,
bara förslag till frågeställningar. Ni väljer själva om ni vill lägga till frågor, hoppa
över frågor eller helt enkelt ha ett annat upplägg.
Lyssna på barnen och material
Denna studiehandledning är kopplad till Blå Bandets bok: Lyssna på barnen. Ni
bestämmer själva om ni vill komplettera med mer material som webbplatser,
bloggar, böcker, tidningar, filmer eller vad som helst. Även om det är era tankar,
erfarenheter och synpunkter som är en viktig del av studiecirkeln är det bra att
basera diskussionerna på fakta och sakliga uppgifter.
Gruppen
För att ni ska få ut mest av studiecirkeln bör ni vara mellan tre och tolv personer
i gruppen. Den optimala storleken för att en grupp ska kunna diskutera på bästa
sätt ligger kanske mittemellan. Deltagarna i gruppen kan variera något mellan era
träffar men alla ska delta på minst tre träffar, minst nio studietimmar och minst
en av de tre första träffarna.
Cirkelledaren
I en studiecirkel finns ingen lärare utan ledaren är en deltagare precis som övriga
i gruppen. Ledarens uppgift är att hålla ihop gruppen, driva diskussionerna framåt och vara gruppens kontaktperson gentemot NBV. Någon gång i cirkelns början
träffar ledaren gruppens NBV-kontakt för ett introduktionssamtal.
Träffar
En studiecirkel delas upp i träffar. Ni väljer själva hur ni vill föra era diskussioner.
En träff kan exempelvis innebära att ni diskuterar en fråga i sociala medier under
ett par dagar, att ni samverkar i ett delat dokument i en vecka, har videomöte
över nätet eller träffas i en lokal en kväll. Under en träff kan en eller flera frågor
diskuteras. Ni lägger själva upp hur många träffar ni vill ha och hur arbetet ska
genomföras. Som riktvärde för reglerna för en cirkel används den fysiska träffen.
En träff är tänkt att motsvara en fysisk träff på en till fyra studietimmar där en
studietimme är 45 minuter. Cirkeln ska pågå minst motsvarande tre träffar eller
minst nio studietimmar.
Kom igång
Det är enkelt att komma igång. Kontakta NBV nära dig och anmäl att ni är en
grupp som vill ha en studiecirkel. Ni får då uppge era personuppgifter, välja en av
er som ledare, välja ämne och lägga upp en plan för ert arbete. Era träffar förs in
i en lista och ni dokumenterar det ni kommer fram till på ett sätt som passar ert
arbete.

Minnesregler för studiecirkel
För att kunna räknas som en studiecirkel ska ni:
• vara minst tre deltagare inklusive ledare och max tjugo, varje deltagare ska
delta minst vid tre träffar, minst nio studietimmar och minst en av de tre första
träffarna.
• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel
varannan vecka.
• arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 minuter.
• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar.
• arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts.
Till cirkelledaren
Här finns några tips och råd till dig som tagit på dig rollen som cirkelledare.
Du kan få ännu mer information från din kontakt på NBV. Har ni inte redan en
NBV-kontakt kan ni hitta en på nbv.se.
Cirkelledarens roll
Du som tar på dig ansvaret som cirkelledare behöver inte ha någon speciell bakgrund eller speciella förkunskaper. Precis som i alla grupper är det bra med någon
som ger stadga åt arbetet. Du håller kontakten med NBV och har lite extra ansvar
för att hålla ihop gruppen och driva arbetet framåt.
En viktig uppgift som cirkelledare är att se till att diskussionen hänger ihop med
gruppens behov och målsättningen med cirkeln. De samtal ni för styrs av era behov. Vissa frågor och övningar kan kännas viktigare än andra och kommer att ta
längre tid. Andra frågor kanske leder till angelägna stickspår som ni vill ägna tid
åt. Har ni möjlighet att vara flexibla kan gruppens arbete dra ut på tiden.
Inför varje träff
Titta igenom vad nästa träff handlar om. Du som cirkelledare bör ha lite extra koll
på materialet. Tänk på att ni kan ha valt att använda kompletterande material.
Om ni vid föregående träff haft diskussioner där ni känner att ni saknat kunskap,
bör ni försöka skaffa den informationen till nästa gång.
Det är också viktigt att ha tänkt igenom de praktiska arrangemangen. Om ni har
fysiska träffar kan det vara lättare att få till bra samtal i en trivsam och informell
miljö. Det är också viktigt att ni får vara ostörda. Behöver ni ordna fika eller något
speciellt material? Har ni era träffar på distans är det bra att kolla så att alla är
uppkopplade och har tillgång till all information.

Låt alla komma till tals!
En annan viktig uppgift för cirkelledaren är att vara uppmärksam på att olika synpunkter kommer fram och att alla får komma till tals. När en grupp samlas för att
söka nya kunskaper bör alla känna att de synpunkter man har tas tillvara och att
de frågor man har kommer upp i gruppen. En del grupper fungerar nästan av sig
själva, men många grupper kan behöva stöd för att diskussionerna ska komma
framåt och för att inte några ska dominera. För att stimulera att alla får uttrycka
sina åsikter kan man använda sig av lite olika metoder.
Här är några exempel:
Individuellt
Börja med att alla får en tid på sig att själva tänka efter. Var och en reflekterar,
tänker och tycker till om frågeställningen.
Laget runt
Låt alla i gruppen berätta om sina tankar utan att bli kommenterade. Se till att
inte samma person alltid får börja. Ni ska inte kritisera, men kanske lyhört bidra
med goda argument, efter det att alla fått berätta. På sociala medier kan du tagga
olika personer för olika frågor.
Bikupan
Vid fysiska träffar kan det ibland vara bättre och lättare att prata om saker två och
två, istället för i hela gruppen. Då kan Bikupan vara en bra metod. Vänd er så att
ni sitter två och två, och diskutera någon fråga. Ge varandra tid att tala till punkt
och uttrycka sina tankar och åsikter. När alla är klara kan ni antingen kort berätta
för hela gruppen vad ni sa, eller så går ni bara vidare med nästa uppgift.
Växla mötesledare
Låt olika personer leda diskussionen under delar av mötet. På det sättet får alla
chansen att få en framträdande roll och alla får chansen att få inblick i ledarskapet.
Olika experter
Turas om att plugga på någon del lite extra inför varje träff. Alla får då chansen att
presentera inför gruppen och ansvaret fördelas.
Sammanfattning och uppföljning
Att inleda varje träff med en återblick på vad ni diskuterade förra gången ger
kontinuitet och fräschar upp minnet. Kanske har de andra i gruppen haft funderingar sedan föregående träff och vill diskutera dessa.
Vill du veta mera om att vara cirkelledare så har NBV ett utbildningsprogram där den första delen handlar om din roll som ledare. Mer information om
utbildningarna får du via ditt NBV-kontor. Kontaktuppgifter till NBV finns på www.
nbv.se.

”När föräldrar dricker, blir barnen liksom smittade
och så börjar dom också och så börjar barnens
barn också och då börjar det hela gå i stöpet.”
(flicka 8 år)

Ur Blå Bandets bok
Lyssna på barnen!
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