
Bästa föräldrar, 

ni kommer säkert ihåg hösten då ert barn började skolan. Det var en stor omställning för hela 
familjen. Att börja i högstadiet kanske inte känns som en så stor förändring för föräldern, men för 
barnet är det lika stort som att börja skolan. Skolgången förändras på många sätt och barnet för-
väntas vara mer självständigt. När barnet växer måste även de vuxna växa i sin roll som föräldrar. 

Övergången till högstadiet och skolbytet som det oftast innebär infaller i en besvärlig fas i 
barnets utveckling. Puberteten har redan börjat eller håller på att börja. Barnet blir småningom 
mer självständigt och söker sin identitet och plats bland andra. Kompisarna blir allt viktigare. 
Förändringen från barn till tonåring är så stor och snabb, att den oundvikligen förvirrar och tar 
upp mycket energi. 

Varje barn utvecklas individuellt. Högstadieåren kan för famil-
jen vara utmanande eller lätta, men i vilket fall som helst är de 
en viktigt och speciell tid både för barnet och för föräldrarna. 

I vårt häfte har vi samlat råd och uppmuntran till högsta-
die-elevens föräldrar. Även om barnet snabbt växer upp till sam-
ma storlek som en vuxen, utvecklas han eller hon ännu länge 
och behöver just nu mycket av föräldrarnas tid, uppmärksamhet 
och acceptans – trots att han eller hon själv menar det motsatta. 

Ett barn i puberteten behöver omkring sig vuxna som lyssnar, 
förstår, uppmuntrar och vid behov skyddar och sätter klara grän-
ser. Att sätta gränser är inte alltid lätt. I svåra situationer hjälper 
det att utbyta tankar med andra föräldrar och om möjligt komma 
överens om gemensamma regler. 

Den vuxnas skyldighet är att skydda den unga eftersom han el-
ler hon inte alltid klarar av det själv. Bäst lyckas det då föräldern 
är uppriktigt intresserad av den ungas tankar och hur han eller 
hon gestaltar sin värld. 

Vi önskar er ett riktigt gott skolår 

Mirjam Kalland 
generalsekreterare
Mannerheims Barnskyddsförbund 

p.s. på MLL:s webbplats Vanhempainnetti finns det på finska information och tips om barns 
utveckling och uppfostran. När du behöver någon att prata med kan du ringa föräldratelefonen 
eller skriva till föräldranätet. Vi kan inte garantera service på svenska. Bifogat finns mer informa-
tion om MLL samt material från våra samarbetsparter, vilkas stöd möjliggör hela kampanjen.

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen, PB 123, 00531 Helsingfors. Informationen levererad till: Bisnode Marketing 
Oy, Gumtäktsvägen 3, 00520 Helsingforski.


