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FÖRÄLDRAGRUPP

Föräldragruppsträff i Humlegårdsparken. 
De har fått träffas utomhus under corona.

Caroline Wibom är glad att få träffa andra nyblivna mammor.

Med första barnet börjar ett helt nytt liv. Ett liv fyllt av en 
massa frågor, funderingar och oro – men även av obeskrivlig 
glädje. Ja, allt sådant som andra utanför ”bebisbubblan” kan 

har svårt att förstå. Här fyller föräldragruppsverk- 
samheten på BVC en viktig funktion. Under ledning av 

erfarna barn- och distriktssjuksköterskor diskuteras allt ifrån 
amning och sömn till barnsäkerhet. Men viktigast av allt är 

gruppens sociala funktion.

TEXT EVA-LOTTA SIGURDH  FOTO PETER NORDAHL

”Det bästa är att få dela alla tankar 
och känslor med andra föräldrar”
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D
ET ÄR TIDIG eftermiddag en 
av de allra första spirande, 
men fortfarande småkyliga, 
vårdagarna när en tapper och 

påbylsad skara nyblivna mammor med 
sina små telningar samlas i Humlegårds-
parken i centrala Stockholm för sin andra 
föräldragruppsträff i regi av Stureplans 
BVC. 

Det har hunnit gå ungefär en månad 
sedan första träffen och det blir ett kärt 
återseende. Bebisarna har hunnit bli runt 
fyra månader ”gamla” vid det här laget och 
det märks direkt att det finns ett uppdämt 
behov bland de församlade av att få lufta 
allt som hänt sedan sist. 

– Vår bebis har fått jättesvårt att somna. 
Vi har prövat allt och det är väldigt käm-
pigt nu, säger en mamma lite uppgivet och 
får genast ivrigt medhåll:

– Ja, exakt så har vi det 
också! Sedan vår lille fick 
sin andra vaccination har 
han haft både ont i magen och 
svårt att sova. Han vill bara bli buren 
hela tiden. Fast i natt sov han, så nu kanske 
det har vänt, tillägger hon hoppfullt.

Det här med sömnen – och även 
upplevelser och erfarenheter av amning-
en – visar sig få stort utrymme denna 
eftermiddag – samtalsämnen som de båda 
BVC-ledarna och barnsjuksköterskorna på 
plats Sofia Wikström och Karolina Arrhov 
bekräftar är ständigt aktuella och därför 
måste få tas upp gång på gång, oavsett te-
mat för dagen. För som de förklarar syftet 
med träffarna:

– Allra viktigast är att föräldrarna får 
utbyta erfarenheter med varandra. Vi le- 
dare är egentligen bara ett bollplank och 

kunskapsbank. Vissa träffar är 
man mest tyst, för de bara pratar 

och pratar. Det är en lyckad träff! 
Men ett inplanerat tema finns 

ändå för varje träff, också alltid uttänkt 
utifrån de flesta föräldrars önskemål och 
behov.

Dagens tema är ”samspelet med barnet 
(lyhörd omsorg) och gemensamt föräldra- 
skap”, med diskussionsfrågor som: Hur 
växer ett gott samspel fram? När har ni bra 
stunder med era barn? När är det utma-
ningar?

Strax är diskussionerna i full gång och 
det är påtagligt att ämnet berör. Inte minst 
det här med hur olika man kan vara i för-
äldraskapet. Som någon uttrycker det:

– Jag som kommer från ett annat land 
har jättesvårt att förstå hur man kan låta 
sitt barn sova utomhus. Tänk om det fryser 

"Hur växer 
ett gott 
samspel 
fram?"
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ihjäl! Eller om det kommer björnar eller 
vargar! Här har jag och min man helt olika 
uppfattning...

Trots att BVC alltid bjuder in båda föräld-
rarna till träffarna så är det oftast mam-
man som kommer, berättar Sofia 
Wikström när vi går lite avsides 
en stund för att prata vidare 
om föräldragruppsverksam-
heten och tankarna bakom. 

– De vanligaste tillfälle-
na då båda är med brukar 
vara första gången och när 
vi pratar om barnsäkerhet, 
berättar hon.

Vilka brukar vara de vanligaste frågorna 
från föräldrarna?
– Förutom allt som har med sömn, amning 
och matintag att göra så är det just sådant 
som är kopplat till säkerheten, som hur 
man undviker olyckor och vad man ska 
göra om barnet sätter i halsen etc.

Vid något tillfälle lyfts också vanliga 
småbarnsinfektioner och vid ett annat re-
lationer – både med barnet och föräldrarna 
emellan:

– På den sista, avslutande träffen brukar 
vi knyta ihop säcken och prata om hur hela 
första året har varit – och vad som är vik-
tigt framåt. Som detta med parrelationen 
och hur man kan fortsätta hålla den vid 

liv trots småbarnsbestyr. Då brukar 
det bli väldigt öppna och intima 

samtal, ler Sofia.
Om du ska sammanfatta då, vad 

är målet med träffarna?
– Att de ska ha fått med sig ett 
större självförtroende som för-

äldrar så att de vågar lita på att 
det är de själva och ingen annan 

som vet vad som är bäst för deras 
eget barn!

Vi återvänder till gruppen, som nu börjar 
avrunda för dagen. En av mammorna som 
deltagit är Olivia Strömberg, med lilla Ada, 
just nu lugnt sovandes i vagnen.

Vad tycker du om att vara med i en föräldra- 
grupp?
– Det är toppen! Ingen av mina vänner har 
fått barn än och jag känner sådant stort 
behov av att utbyta allt ifrån rädslor och 
funderingar till glädjeämnen med andra 

som är i samma situation. Man kan ju 
prata i timmar om sitt barn och om man 
inte själv är i bebisbubblan är det svårt att 
förstå.

– Sedan känns det så tryggt att det är 
BVC som ligger bakom. Ledarna är både 
kunniga och erfarna och de känner våra 
barn väl.

Caroline Wibom, med sonen Wilhelm, 
håller med. Hon är här för första gång-
en idag, men tänker definitivt fortsätta 
komma:

– Jag har redan fått lite kontakt med de 
andra föräldrarna och det är värt så mycket 
att få träffa varandra och dela alla våra 
olika erfarenheter, tankar och känslor.  _

Mammorna utbyter erfarenheter och 
det blir mycket skratt mellan varven.

Sofia Wikström, Stureplans BVC.

FÖRÄLDRAGRUPPEN
Föräldragruppsverksamheten ingår som 
en del av det basprogram som alla BVC i 
Sverige ska följa och som samtliga nyblivna 
föräldrar erbjuds att delta i.
Syftet med föräldragruppen är att dels ge 
kunskap om barns utveckling, behov och 
rättigheter, dels att stärka föräldrarollen 
och ge möjligheter till kontakt och gemen-
skap med andra föräldrar.
Vid träffarna diskuteras olika teman som 
exempelvis mat, sömn, anknytning och 
infektioner. 
Träffarna leds av erfarna barn- och dist- 
riktssjuksköterskor på BVC, men exakt 
innehåll och upplägg styrs till stor del av 
föräldrarnas behov och önskemål.
Antalet träffar kan variera, men brukar ligga 
på 7-9 stycken, med början då barnet är ca 
två månader gammalt och med avslut vid ca 
ett års ålder.

"Man kan ju 
prata i  

timmar om 
sitt barn"


