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Inledning

”Att vara förälder är att ingå i en spän-
nande, svår och underbar relation till-
sammans med en växande liten män-
niska. Samtidigt är man hela livet barn 
till någon annan. Och där, mitt emellan 
den egna barndomen och de egna möj-
ligheterna och värderingarna står vi 
och försöker göra vårt bästa.” Så skriver och försöker göra vårt bästa.” Så skriver och försöker göra vårt bästa.”
redaktören Åsa Tolgraven om program-
serien. 

I TV-serien Familjen möter vi fl era olika 
familjer mitt i vardagen. I varje program 
presenteras ett brett tema utifrån fl era 
vinklar, där tre olika familjer beskriver 
sin situation och sina tankar om livet och 
familjen. I varje program deltar också en 
panel som fritt refl ekterar kring temat.

Genom att möta fl era olika familjer i 
olika storlek och med olika problem och 
lösningar ges tittaren möjlighet att själv 
refl ektera över existentiella såväl som 
vardagliga frågor som berör familjen och 
livet som förälder och barn. 

Serien är uppdelad i tolv halvtimmes-
långa program. Varje program har ett 
nytt tema. Studiehandledningen foku-
serar på fyra av programmen. Vill man 
göra studiecirkeln längre och behandla 
alla eller några fl er program fi nns en 
generell metodhandledning till övriga 
program. Panelsamtalen från vilka det 
fi nns klipp i varje program fi nns också 
i sin helhet, och dessa kan med fördel 
också användas som underlag för studie-
cirkeln. Något diskussionsmaterial fi nns 

dock inte förberett för dem. En idé är att 
låta alla deltagare i cirkeln titta på panel-
samtalet före träff en, för att sätta igång 
sina tankar på temat.

Du hittar TV-seriens startsida här: 
www.ur.se/Produkter/181824-Familjen

Länk till panelsamtalen i sin helhet fi nns 
här: 
www.ur.se/Produkter/181824-Familjen 
/Samtal-om-familjen

Målgruppen för handledningen är cirkel-
ledare, som i sin tur leder grupper där 
målgruppen är främst föräldrar till barn 
i åldern 3–12 år. Upplägget fungerar dock 
att använda även för andra som vill 
diskutera familj och föräldraskap.

Den första träff en är till för att skapa 
ett tryggt diskussionsklimat i gruppen. 
Denna träff  skiljer sig i upplägg från de 
övriga fyra träff arna, vilka behandlar 
teman som kan vara svåra att prata om 
med en grupp där man inte känner 
varandra. De följande fyra träff arna är 
någorlunda lika i sin uppbyggnad. 

Efter första träff en, börja varje träff  med 
att titta på det aktuella avsnittet tillsam-
mans. Det är att föredra att ni tittar på 
hela avsnittet och sedan diskuterar 
frågorna, för att få en helhet kring temat. 
Ett alternativ är dock att se varje del 
och diskutera frågorna som fi nns till 
varje del. 
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Om gruppen upplever att någon fråga 
inte är relevant, eller om gruppen vill 
diskutera något annat från varje del-
moment så var lyhörda för det. Spinn 
gärna vidare med frågor som känns 
extra relevanta för gruppen. En grund-
läggande tanke med studiecirkeln är att 
alla i gruppen har kunskaper och tankar 
att dela med sig av, så den riktning som 
diskussionen tar är den rätta.

Cirkelledarens uppgift är att hålla i 
strukturen, att se till att alla kommer 
till tals, att hjälpa gruppen att komma 
överens om tider, gemensamma förhåll-
ningsregler och målsättningar, att fylla 
i närvarolistan och gärna att presentera 
möjliga metoder att använda under de 
olika träff arna. Som cirkelledare är det 
bra om du känner av hur mycket gruppen 
behöver förbereda inför varje träff . Om 
ni bedömer att ni får ut mer av diskus-
sionen genom att varje deltagare förbe-
reder sig på de frågor som ska diskuteras 
så gör så. 

Vissa metoder presenteras i de olika 
träff arna, men försök variera storleken 
på grupper och vilka metoder ni använ-
der även i övriga fall. Det kan handla om 
att använda stora papper för att synlig-
göra vad som diskuteras, att diskutera i 
par och sedan samla upp i helgrupp eller 

att ta med bilder och material för att 
gestalta delar av diskussionen.

Som cirkelledare är det bra att vara 
observant på vilka deltagare du har i 
gruppen. Familjerna i seriens program 
ser olika ut, men representerar inte alla 
de variationer som fi nns i samhället. 
Frågorna i studiehandledningen utgår 
från de familjer som fi nns i program-
men, vilket gör att det kan handla om 
till exempel rollen som mamma och som 
pappa och om relationer mellan syskon. 
Var dock medveten om att det i din grupp 
kanske fi nns ensamstående föräldrar, 
föräldrar av samma kön eller familjer 
med bara ett barn, eller andra variationer 
på familjer. Diskutera gärna med grup-
pen hur ni vill göra i de fall frågorna 
inte passar in på allas situation, så att 
alla ändå kan delta och inte känner sig 
exkluderade. 
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Börja första träff en med att cirkelledaren 
kort presenterar TV-serien som är under-
lag för studiecirkeln, samt studiecirkelns 
övergripande upplägg. Efter det är det 
bra om alla får presentera sig vid namn 
och med förhoppningar om vad studie-
cirkeln ska ge dem. Poängtera gärna att 
allas erfarenheter och perspektiv är 
viktiga för diskussionen. Det är viktigt 
att tidigt belysa att föräldraskap är ett 
förhållningssätt och kan göras på många 
olika sätt. Alla i gruppen kan bidra till 
diskussionens alla delar, oavsett erfaren-
heter.  

Att diskutera föräldraskap kommer 
oundvikligt att leda till självrefl ektion. 
Det är därför viktigt att understryka att 
allt som sägs i studiecirkeln ska stanna 
i cirkeln. Passa också på att sätta upp 
andra gemensamma förhållningsregler 
för cirkeln, som gör att alla känner sig 
bekväma att ta plats och delta på lika 
villkor. 

När ni presenterat er, berättat om för-
hoppningar och satt upp gemensamma 
förhållningsregler är det dags att göra 
den första övningen. 

Övning

Denna övning är till för att alla ska få 
presentera sig samt börja diskutera 
föräldraskap och familj. 

• Låt varje deltagare rita upp sin familj, 
på det sätt som känns bekvämt för 
dem. 

• Låt sedan var och en i gruppen 
presentera något om varje person 
i familjen samt berätta tre saker som 
de tycker om med föräldraskap och 
tre saker de fi nner utmanande med 
föräldraskap. 

• Samla alla positiva och utmanande 
saker på ett stort papper eller en tavla 
så att alla kan se dem.

Första träffenFörsta träffen

Lär känna varandra i gruppen
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Börja träff en med att tillsammans 
titta på avsnittet om tiden, www.ur.se/
Produkter/181827-Familjen-Tiden

Efter att ni sett avsnittet är det dags att 
diskutera. Börja med att fråga om någon 
i gruppen fångades av något särskilt i 
avsnittet och skriv ned det som kommer 
upp. Se sedan till att dessa frågor också 
behandlas under diskussionen.

Nu är det dags att börja diskutera. 
Välj vilka frågor som känns relevanta för 
er. Bestäm också om vissa frågor kanske 
ska diskuteras i par eller mindre grupper, 
medan andra kanske ska diskuteras 
tillsammans i helgrupp. 

Efter diskussionsfrågorna fi nns en 
övning ni kan göra tillsammans för att 
diskutera tid.

Diskutera

Panelen 

• Augustin säger att planering är det 
som får tiden att gå runt. Ann kon-
trar med att det är viktigt att vara 
spontan. Hur ser ni på planering och 
spontanitet? Vilken betydelse har det 
för familjen och för att få familjelivet 
att gå ihop? 

Familjeschema

www.ur.se/Produkter/181827-
Familjen-Tiden#kapitel-1
• Teres och Lasse har ett helt schema-

tiserat liv. Diskutera i vilken utsträck-
ning ni planerar era liv. Skulle ni 
önska mer eller mindre planering? 
Vilka positiva och negativa konse-
kvenser får ett tydligt schema för 
familjelivet?

• Lasse säger, kopplat till schema och 
planering, att de inte bör stanna 
upp och fundera på om livet är trist. 
Hur tänker ni kring det resone-
manget? Vad fi nns det för risker 
respektive möjligheter med att 
stanna upp och fundera över livet?

Panelen 

• Ann säger att man behöver lägga 
sina egna behov åt sidan. Bosse säger 
att under småbarnsåren bör man 
acceptera att det handlar om barnen, 
och att barnen är det absolut vikti-
gaste projektet. Allt som hamnar 
utanför grundprojektet är bonus. 
Vilka för- och nackdelar har ett 
sådant resonemang? 

• Ann säger att vi just nu i Sverige är 
de mest fria såväl historiskt som 
geografi skt. Men vi refl ekterar inte 
över våra val och känner oss ofria. 
Hon beskriver att det är en grund-
läggande konfl ikt mellan jobbet och jobbet och jobbet
hemmet. 

Andra träffenAndra träffen

Tiden



7

Diskutera om ni upplever en konfl ikt 
mellan jobbet och hemmet såsom 
Ann beskriver. Vad har ni för tips 
att ge varandra?

• Augustin väcker frågan Hur mycket 
tid behöver jag själv för att vara 
en bra förälder övrig tid?
Diskutera hans fråga.

Egentid

www.ur.se/Produkter/181827-
Familjen-Tiden#kapitel-2
• Kapitlet handlar om egentid. Är det 

viktigt med egentid? Hur ser ni på 
jämlikhet vad gäller egentid, om det 
till exempel är två föräldrar och bara 
den ena uttrycker behov av egentid? 
Hur kan man prioritera egentid om 
man behöver den?

Panelen

• Augustin berättar att han under en 
vecka skriver upp allting som han 
lägger tid på. Är det ett bra sätt att 
bli medveten om sin tid?

• Ann säger att hon inte upplever att 
det fi nns en konfl ikt i förhållande 
till hennes egen tid. Hon uppfattar 
att det fi nns ett krav, kanske såväl 
inifrån som i omgivningen, att fylla 
sin tid med viktiga och nyttiga saker. 
Är detta ett krav ni upplever? 
Hur påverkar det er vardag?

Konkurrens om tiden

www.ur.se/Produkter/181827-Familjen
-Tiden#kapitel-3
• Leo har önskat sig en kryssning 

tillsammans med sina föräldrar, 
utan de andra syskonen. Upplever 
ni att det fi nns en konfl ikt om tid 
i förhållande till syskon? 

Vilka råd kan ni ge varandra för att 
ge alla barn i familjen lika mycket 
uppmärksamhet? Bör man ge barnen 
uppmärksamhet efter behov?

 Panelen

• Ann lyfter frågan om när man som 
förälder kan sätta sina egna behov 
före barnens. Ett exempel hon lyfter 
är när de är tillräckligt gamla. 
Diskutera om ni tycker det fi nns en 
sådan gräns. Diskutera också om det 
fi nns andra tillfällen, genom barnens 
liv, som det är okej att sätta sina egna 
behov före barnens. 

Övning

• Gör varsitt schema på ett papper, 
såsom era liv ser ut just nu. Ta med 
de händelser ni upplever som mest 
framträdande. Vad är bra och dåligt 
med de andras scheman och vad kan 
ni lära av varandra? 

• Gör sedan ett schema där ni fyller i 
saker som ni idag upplever saknas, 
som ni skulle vilja ha tid till. Försök 
tänka på vad ni tycker är viktigt, som 
exempel barnens aktiviteter, middag, 
egen tid och annat. Skulle det gå att 
planera annorlunda för att få mer 
tid till något ni idag saknar? 
Ge varandra tips och idéer.
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Börja träff en med att tillsammans titta 
på avsnittet om kärlek. www.ur.se/
Produkter/181825-Familjen-Karlek

Efter att ni sett avsnittet är det dags att 
diskutera. Börja med att fråga om någon 
i gruppen fångades av något särskilt i 
avsnittet och skriv ned det som kommer 
upp. Se sedan till att dessa frågor också 
behandlas under diskussionen.

Nu är det dags att börja diskutera. 
Välj vilka frågor som känns relevanta 
för er. Bestäm också om vissa frågor 
kanske ska diskuteras i par eller mindre 
grupper, medan andra kanske ska 
diskuteras tillsammans i helgrupp. 

Efter diskussionsfrågorna fi nns en 
övning ni kan göra tillsammans för 
att diskutera kärlek.

Diskutera

Panelen

• Ann säger att man kan tänka sig att 
ett livslångt äktenskap innehåller ett 
mått av feghet. Att skiljas behöver 
inte betyda att man är dålig på 
relationer, utan tvärtom att man 
ställer krav. Är det ett mål att leva 
med samma person hela livet? 
Är en separation ett tecken på ett 
misslyckande?

• Ann vill defi niera kärlek som att 
man har en stark känsla av sympati 
och välvilja till den andre. Att man 

betraktar den andras önskningar, 
vilja och väl som lika viktiga eller 
kanske viktigare än ens egen. 
Diskutera Anns defi nition av kärlek. 
Håller ni med? Hur vill ni defi niera 
kärlek? Är kärlek olika beroende på 
om det är för en partner eller för 
barn? 

Ge kärleken tid

www.ur.se/Produkter/181825-Familjen
-Karlek#kapitel-1
• Kicki upplevde en frustration i att 

Peter ville ha kärlek och att hon 
inte räckte till. Känner ni igen den 
känslan? Hur kan man göra för att ha 
rimliga förväntningar på varandra?

• För att få tid ihop diskuterar Peter 
och Kicki olika strategier. De lunchar 
ihop på tisdagar till exempel. Det tog 
tid för Kicki att förstå att hon måste 
investera tid i och prioritera Peter. 
Idag är det vanligt i barnfamiljer att 
föräldrarna inte får tillräckligt med 
tid för varandra. Har ni hittat något 
sätt i er familj för att få mer tid för 
varandra? 

Panelen

• Panelen diskuterar hur relationen 
påverkas av att skaff a barn. Augustin 
och Ann tar upp två olika perspektiv. 
Håller ni med någon av dem, eller har 
ni kanske en tredje uppfattning om 
hur barnen påverkar och bör påverka 
relationen? 

Tredje träffenTredje träffen

Kärlek
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Ett nytt försök

www.ur.se/Produkter/181825-Familjen
-Karlek#kapitel-2
• Paul berättar att i början av deras 

relation hade de ganska tydliga 
avsikter att inte skaff a barn. Har 
ni funderat på att inte skaff a barn? 
Hur kommer det sig att ni skaff ade 
barn? Var det ett aktivt beslut?

• Hur reagerar ni när Paul säger att 
han inte hade intresse av att vara 
för delaktig i Moas sjukdom, då det 
inte fanns någon som kunde göra 
det bättre än Åsa? Känner ni igen er? 
Vad händer när en förälder tar 
huvuddelen av ansvaret?

• Paul och Åsa bestämde sig för att 
försöka igen efter sitt uppbrott, 
denna gång som vänner. Diskutera 
vad ni tycker att en familj är. Krävs 
det till exempel en kärleksrelation för 
att vara/bilda familj?

Panelen

• Panelen diskuterar bland annat 
frågan om att våga skaff a barn i 
en ny relation om den första tar slut. 
Diskutera er syn på att ha barn i 
fl era relationer. Är det ett stort 
beslut? Hur kan man få ihop var-
dagen med barn i fl era relationer? 

Syskonkärlek

www.ur.se/Produkter/181825-Familjen 
-Karlek#kapitel-3
• Minoo berättar om sin bror och 

säger att det inte spelar någon roll 
hur han är, han är ju hennes bror 
och då älskar hon honom. Känner 
ni igen detta från era egna barn? 

Uttrycker de kärlek? Är det viktigt 
att barnen tycker om varandra? 
Hur gör man om man har barn som 
inte tycker om eller bryr sig om v
arandra?

Övning

• Gör en SWOT-analys av kärleks-
relationen. SWOT är en förkortning 
för strengths (styrkor), weaknesses
(svagheter), opportunities (möjlig-
heter) och threaths (hot). 
Styrkor och svagheter kan beskrivas 
som inre påverkan och möjligheter 
och hot som yttre påverkan. 
SWOT är en vanlig metod som du 
som cirkelledare kan fördjupa dig 
meri om du har ett sådant behov. 

• Låt varje deltagare göra en SWOT av 
sin egen kärleksrelation, eller låt dem 
göra det i par. Det kan räcka att det 
fi nns 3-5 saker under varje rubrik. 
Låt sedan deltagarna presentera och 
diskutera sina analyser i gruppen om 
fyra personer. 
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Börja träff en med att tillsammans titta 
på avsnittet om att räcka till. 
www.ur.se/Produkter/181833-Familjen
-Att-racka-till

Efter att ni sett avsnittet är det dags att 
diskutera. Börja med att fråga om någon 
i gruppen fångades av något särskilt i 
avsnittet och skriv ned det som kommer 
upp. Se sedan till att dessa frågor också 
behandlas under diskussionen.

Nu är det dags att börja diskutera. Välj 
vilka frågor som känns relevanta för er. 
Bestäm också om vissa frågor kanske ska 
diskuteras i par eller mindre grupper, 
medan andra kanske ska diskuteras 
tillsammans i helgrupp. 

Efter diskussionsfrågorna fi nns en 
övning ni kan göra tillsammans för att 
diskutera att räcka till.

Diskutera

Panelen

• Jesper säger att man inte behöver 
känna sig som en sämre förälder för 
att man behöver hjälp. Ann menar 
att man måste klara av att hantera 
att man inte räcker till. Och när man 
når den insikten ska man inte ge upp, 
utan be om hjälp. Diskutera i vilka si-
tuationer ni känner att ni inte räcker 
till som föräldrar och hur ni gjort för 
att be om hjälp. Vad händer när man 
inte ber om hjälp? 

• Panelen diskuterar insikten om att 
man inte kan lösa alla sina barns 
problem. Hur hanterar man det? 
Vad kan man göra för att fi nnas där 
för sina barn?

• Diskutera Augustins frågeställning: 
Hur ska man kunna bära sig åt för 
att skapa en lista eller en existens där 
det man kan förvänta sig att man ska 
leva upp till är inom rimlighetens 
gräns?

Be om hjälp

www.ur.se/Produkter/181833-Familjen
-Att-racka-till#kapitel-1
• Kajsa beskriver att det är tabubelagt 

att vara trött på sina barn. Hur gör 
ni om ni känner att ni är trötta på 
era barn? Vilka strategier har ni för 
att räcka till för såväl er själva som 
för barnen?

• I programmet väcks frågan om 
att räcka till för alla sina barn lika 
mycket, trots deras olika behov. Är 
det viktigt att barnen får lika mycket 
uppmärksamhet? Hur resonerar ni? 

• Kajsa säger att hon vet att hon inte 
bör känna skam eller skuld. Hur gör 
man för att arbeta med sina skuld-
känslor när man inte räcker till? 

Panelen

• Panelen diskuterar att lära sig av 
sina tidigare erfarenheter från kriser. 
Diskutera hur man kan göra för att 
lära sig av sina erfarenheter. 

Fjärde träffenFjärde träffen

Att räcka till
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Diskutera också hur man kan göra 
för att ta del av andras erfarenheter 
om det är ens första eller enda barn.

Skifta fokus

www.ur.se/Produkter/181833-Familjen 
-Att-racka-till#kapitel-2
• Jimmy beskriver att han hade själv-

förtroende men inte självkänsla under 
uppväxten, men att hans pappa varit 
väldigt viktig för att driva honom 
framåt. Diskutera skillnaden på själv-
förtroende och självkänsla och hur 
man kan upptäcka om ens barn 
saknar någon av dessa. Hur får man 
ett barn att stärka sin självkänsla? 

• Jimmy beskriver att hans pappa varit 
viktig under hans uppväxt. Det kan 
beskrivas som att hans pappa fått 
ett kvitto på att hans metoder och 
föräldraskap fungerat. Hur kan man 
se sådana kvitton eller tecken under 
barnets uppväxt? Hur är man en god 
förebild och hur vet man det?

Panelen

• Augustin uttrycker en rädsla för att 
barnen ska känna sig otillräckliga för 
att han är otillräcklig. Han noterade 
vilken sorts kommunikation han 
hade med sina barn och kom fram 
till att han under stora delar av tiden 
säger ”gör så här, gör inte så där”. ”gör så här, gör inte så där”. ”gör så här, gör inte så där”
Känner ni igen er? Hur kan man göra 
för att inte tillrättavisa sina barn? 
Hur ändrar man sina kommunika-
tionsmönster?

• Ann beskriver ”ponnymammorna”
och menar att hon inte vill säga till 
sin dotter vad och hur hon ska göra. 
Då får hon höra att hon inte bryr sig. 
Diskutera hur man kan hitta en 

balans mellan att tillrättavisa och 
visa att man bryr sig om sina barn. 
Diskutera också om det är olika för-
väntningar på mammor och pappor?

Hitta balans

www.ur.se/Produkter/181833-Familjen 
-Att-racka-till#kapitel-3
• Anna-Lena säger att det är lätt att 

falla in i att bara vara förälder, men 
att det är viktigt att hitta en balans 
mellan sig själv och sina barn och att 
se till sina egna behov ibland. Hon 
resonerar som att om hon tillfreds-
ställer sina egna behov så får barnen 
stå tillbaka, samtidigt som hon vet 
att om hon inte gör det så blir hon 
inte en lika bra förälder. Hur gör man 
för att ställa rimliga krav på sig själv 
utifrån sina förutsättningar? 

Panelen

• Ann pratar om att ha en inre dialog, 
om att fråga sig om man har gjort 
sitt bästa under dagen. Diskutera hur 
man kan refl ektera över sig själv och 
sitt föräldraskap.  

Övning

• Låt varje deltagare göra en lista över 
förväntningar de kan komma på att 
de har på sig själva som föräldrar. 

• Diskutera i grupper om fyra perso-
ner vilka av förväntningarna som 
är rimliga och vilka som kanske är 
orimliga. Diskutera också vilka av 
förväntningarna som kan tänkas 
komma inifrån, utifrån en egen idé 
om föräldraskap och vilka som 
kommer från yttre förväntningar 
eller samhällsnormer. 



12

Börja träff en med att tillsammans titta 
på avsnittet om konfl ikt. www.ur.se/
Produkter/181829-Familjen-Konfl ikt

Efter att ni sett avsnittet är det dags att 
diskutera. Börja med att fråga om någon 
i gruppen fångades av något särskilt i 
avsnittet och skriv ned det som kommer 
upp. Se sedan till att dessa frågor också 
behandlas under diskussionen.

Nu är det dags att börja diskutera. 
Välj vilka frågor som känns relevanta för 
er. Bestäm också om vissa frågor kanske 
ska diskuteras i par eller mindre grupper, 
medan andra kanske ska diskuteras till-
sammans i helgrupp. 

Efter diskussionsfrågorna fi nns en 
övning ni kan göra tillsammans för att 
diskutera konfl ikt.

Diskutera

Panelen

• Jesper menar att ett par som aldrig 
har bråkat har en osund relation. 
Ann säger att det gör ont att bråka 
och att man aldrig vinner ett gräl, 
utan bara går sönder. Diskutera er 
syn på bråk. Finns det sunda och bra 
konfl ikter? 

Att vara överens

www.ur.se/Produkter/181829-Familjen 
-Konfl ikt#kapitel-1
• Emma menar att det är svårt att veta 

i vilka lägen man ska lägga sig och 
i vilka lägen man ska köra över sin 
partner. Ett exempel hon tar upp är 
när hon upplever att Jacobs åsikt 
är farlig för barnen. Diskutera olika 
strategier för att komma överens 
eller hur man kan göra när man inte 
är överens. I vilka lägen kan man 
köra över sin partner? I vilka lägen 
kan man inte göra det? 

• Emma önskar att de kunde ha en 
gemensam vision. Hon beskriver att 
hon gör som hon känner och han gör 
som hans princip är. Känner ni igen 
er? Är det viktigt att ha en gemensam 
vision?

Panelen

• Augustin beskriver vikten av att 
lösa konfl ikter, att ge efter för goda 
argument och våga lyssna. Är ni bra 
på det? Vad kan man göra för att bli 
bättre? Är det skillnad på att ha 
konfl ikter med sina barn och med 
sin partner? 

Femte träffenFemte träffen

Konfl ikt
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En egen vilja

www.ur.se/Produkter/181829-Familjen 
-Konfl ikt#kapitel-2
• Emmi-My vill inte sluta leka fastän 

hennes mamma säger att det är dags 
att gå hem. Sen säger hon ”om du går,
så går jag”. Vem har makten i era så går jag”. Vem har makten i era så går jag”
familjer och vem bör ha det? Hur kan 
man ändra maktbalansen i hemmet 
om man upplever att den är fel? 

Panelen

• Ann menar att konfl ikterna kommer 
ifrån att vi har bestämt vad som är 
viktigt. Kanske inte alltid själva, 
utan utifrån någon slags idé om vad 
som är viktigt. Diskutera vilka idéer 
om vad som är viktigt som skapar 
konfl ikter i era familjer. 

• Jesper berättar att deras familje-
situation snarare inneburit konfl ikter 
med samhället än inom familjen. 
Diskutera vilka utmaningar er famil-
jesituation skapar med samhället 
eller med andra. Skapar denna kamp 
i sin tur konfl ikter i familjen?

• Augustin menar att de svåraste 
konfl ikterna är de grundläggande 
ideologiska konfl ikterna som man 
kan ha med sin förälder. Ann upp-
lever att hennes barn inte respekterar 
att hon har en åsikt. Känner ni igen 
er? Vilka ideologiska konfl ikter har 
ni med era barn? 

Syskonbråk

www.ur.se/Produkter/181829-Familjen 
-Konfl ikt#kapitel-3
• Sophie beskriver att om två barn har 

en konfl ikt dras ofta fl er in. Dess-
utom upplever hon att hon som 
mamma alltid blir inblandad. 

Diskutera om detta är naturligt eller 
oönskat samt vad man kan göra 
för att hindra, isolera eller lösa 
konfl ikter. 

• Sophie säger att förlåt är ett viktigt förlåt är ett viktigt förlåt
ord, men att det är svårt att säga 
förlåt. Hon menar att en ursäkt blir 
ett stopp i konfl ikten. Är ni bra på 
att be om ursäkt i er familj? Vilken 
betydelse tycker ni att en ursäkt har? 

Panelen

• Panelen diskuterar om behovet av 
bekräftelse från sina föräldrar, fastän 
man är vuxen. Och om att känna 
sig underkänd av sina föräldrar. 
Hur hanterar ni det i förhållande 
till egna föräldrar och hur tror ni 
det återspeglas i era barn?

Övning

• Låt deltagarna i par komma på varsin 
konfl iktsituation som ofta uppkom-
mer i deras familj, eller som är extra 
svår, mellan föräldrar och barn. 
Ge dem en stund att förstå varandras 
konfl iktsituation och förbereda ett 
kort rollspel. Den som är förälder i 
den valda situationen ska också spela 
förälder. 

• Möts i helgrupp och spela upp situa-
tionerna. Låt de andra deltagarna 
komma med refl ektioner i förhål-
lande till förälderns agerande. 
Vad är bra och leder till en lösning? 
Vad i kroppsspråket kan påverka 
konfl ikten positivt och negativt? 
Vad i språkbruket kan påverka 
konfl ikten positivt och negativt? 
Är det andra saker i konfl iktsitua-
tionen gruppen reagerar på?
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Här presenteras ett förslag på hur 
studiecirklar och andra grupper kan gå 
tillväga för att diskutera övriga program i 
programserien Familjen. Den generella 
metodhandledningen kan användas som 
komplement till studiehandledningen 
eller för att diskutera samtliga program.

• Börja med att se hela kapitlet, eller 
en av paneldiskussionerna, tillsam-
mans i gruppen. Be deltagarna notera 
under tiden om de reagerar på något 
särskilt eller kommer på en fråge-
ställning som har anknytning till det 
tema som ni tittar på. 

• Gå varvet runt och be varje deltagare 
kortfattat berätta vad de reagerade 
på i programmet, och om det är 
någon särskild fråga de vill disku-
tera. Notera dessa frågeställningar 
på ett blädderblock eller liknande, 
så att alla kan se dem. Om någon av 
frågeställningarna är snarlika kan 
du gruppera dem. Det är dock viktigt 
att varje deltagare säger vilken eller 
vilka reaktioner och frågeställningar 
just de har, skriv därför upp samtliga 
frågor.

• Nu har det blivit dags att diskutera. 
Det är bra om du som cirkelledare 
har förberett några metoder som kan 
användas under träff en, för att för-
säkra dig om att metoderna varieras. 
Det kan handla om att skifta grupp-
storlekar, att använda post-it-lappar, 
papper och pennor, men också om att 
skifta metoder. 

• Om det är många frågeställningar 
och inte alla kommer hinna behand-
las under avsatt tid kan ni dela upp er 
i mindre grupper där varje deltagare 
väljer vilken frågeställning de vill 
diskutera. Ni kan till exempel testa 
att använda Open Space-metoden. 
Den fi nns i många olika varianter och 
instruktioner hittas lätt på Internet. 

• En annan metod som kan användas 
är att låta tre stolar stå i mitten av 
ringen och låta tre deltagare börja 
diskutera frågeställningen medan 
de andra sitter i en ring runt och 
lyssnar. När någon av de tre i mitten 
känner sig färdig lämnar den sin 
plats och någon från ytterringen 
hoppar in och tar den tomma platsen. 
När ytterligare någon, eller samma 
person, känner sig klar lämnar den 
sin plats. Så fortsätter det tills ingen 
hoppar in på stolarna i mitten eller 
tills ledaren bryter diskussionen. 

• En tredje metod som kan användas 
är att dela in deltagarna i grupper 
om tre till fem personer. Den första 
gruppen börjar diskutera frågeställ-
ningen och de andra lyssnar. Efter en 
bestämd tid, till exempel tre minuter, 
bryter ledaren och ordet går vidare 
till nästa grupp. Grupp nummer två 
fortsätter då där den första grup-
pen slutade. Gruppen pratar utifrån 
samma ämne och anknyter till vad 
den har sagt, men ska inte upprepa 
samma saker. Så fortsätter det tills 
alla grupper har fått diskutera.

Metodhandledning
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När studiecirkeln ska avslutas innebär 
det inte bara att sammanhanget upphör, 
utan också att relationerna som skapats 
upphör i den här formen. Därför är det 
viktigt att göra ett tydligt avslut. 

Avslutning

Ett sådant sätt kan vara att ha en avslu-
tande runda i gruppen där deltagarna 
får berätta vad de fått ut av studiecirkeln 
och om sina viktigaste lärdomar eller 
refl ektioner. 
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