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Helgeintervjuet
hEt
h sted mellom den passive strutsen og den snerrende sjakalen ligger en god oppdrager.
Det hevder førskolelærer Liv Berit Heimstad Tønnessen i sin nye bok.

– Foreldre må ha ledertrøye
STAVANGER

«Det finnes ikke vanskelige barn,
bare barn som har det vanskelig».
Dette er den viktigste påstanden i
Liv Berit Heimstad Tønnesens ferske bok «Å velge det varme blikket». En hard dom over dem som
skriker mye til ungene?
– Påstanden gir håp. Når du tenker at et barn har det vanskelig, kan
du med nysgjerrighet og tålmodighet hjelpe det. Hvis du sier noe som
provoserer meg, tenker jeg kanskje
at du sier det for å være vanskelig,
og da stoppes samarbeidet.
Sier du til et barn at det er vanskelig, låser situasjonen seg på samme
vis. Da har barnet fått dommen. En
toåring har ikke så lett for å si hva
som plager henne, men du kan likevel spørre hva som er skjedd, og si
at du vil prøve å hjelpe. Da får du et
annet blikk.
– Hvorfor er blikket så viktig?
– Fordi blikket viser hvem vi er og
hva vi tenker. Jeg var det som i dag
ville ha blitt kalt et hypersensitivt
barn. Jeg satt og grein mine modige tårer fordi mine eldre søsken var
sinte på hverandre.
Nå er jeg 60 år, og merker så godt
når noen ser på meg med et blikk
som gjør meg bedre enn jeg visste
jeg var. Andre betrakter meg med
liten interesse og tiltro. Ungene er
også vâre for blikk. Om vi sender
avvisende eller inviterende signaler, merker de fort. Eksploderer et
barn i sinne, og vi enten tenker at
dette er en slem unge, eller vi lurer
på hva som er skjedd med barnet,
merker barnet forskjellen godt.
«Dumme mamma» ropte en barnehagegutt til sin mor da hun skulle
hente ham. Hun opplevde det som
en kjempeavvisning. Men istedenfor å eksplodere i sinne spurte hun
hva som hadde skjedd. Du sa du
skulle hente meg tidlig i dag, forklarte gutten. Beklager at jeg glemte det, i morgen kommer jeg tidlig,
sa moren, og sønnen slo seg til ro,
forteller Heimstad Tønnessen.
Når barneoppdragelse diskuteres, dukker ordet grensesetting farlig fort opp. Forfatteren drøfter te-

Liv Berit
Heimstad
Tønnessen
hh
Født 27. november 1955.
hh
Forfatter, foredragsholder og
veileder. Utdannet
førskolelærer og
har studert ledelse
på BI.
hh
Hun har i de
senere år jobbet
med kompetansehevning for
barnehageansatte
i Strand kommune,
har veiledet lederteamet på NAV
Kontaktsenter
Rogaland, har
veiledet ungdomsteamet
på Møllehagen
skolesenter og
holdt foreldrekurs
i barnehager. Arbeidet tidligere i
barnehage.
hh
Nylig ga hun ut
boken «Å velge
det varme blikket
- inspirasjon, mot
og håp til dagens
foreldre». Boken er
ment å styrke foreldrene til å finne
ut hva de selv står
for. Har tidligere
gitt ut «Frodig
ørken - tanker om
et alminnelig og
hellig liv».

maet ved å illustrere med den grønne og den røde grøften. I den grønne grøften holder de ettergivende
til, de som lar barnet velge og snart
får mor eller far til å kjefte; de er foreldrene som viker unna vanskelighetene og synes alle må være glade hele tiden. Dette er strutsenes
grøft.
I den røde grøften holder sjakalene til. De kommanderer og straffer
for å holde orden på ungene. «Slutt
å grine!» Bare ungene lystrer, er alt
greit.
Til grenselandet mellom den
grønne og den røde grøften vil
Heimstad Tønnessen lede foreldrene. Her tar de ansvar ved å se barnet og sette grenser, og de støtter
sine små: «Dette var trist»!
Dessuten ber forfatteren foreldre
ta på seg ledertrøya, men ikke i sykkelsportslig betydning. Begrepet
ledertrøye for foreldre kom fra en
mor som hørte til et av de ni parene
Heimstad Tønnessen samarbeidet
med under skriving av boken (i tillegg til en kollega og en bestemor).
Parene deltok i veiledning og samtaler og epost-vekslet med forfatteren om sine erfaringer.
Etter et foreldrekurs fikk Heimstad Tønnessen en svært nyttig epost fra en alenemor som hadde
deltatt der.
– Denne moren sto i den grønne
grøften og var svært ettergivende
overfor en intens treåring som etter hvert styrte denne alenemoren.
Hun hørte meg si at foreldre som er
for ettergivende, opplever at barna
forakter og tråkker på mamma og
pappa.
Ånei, dette er meg, tenkte denne
moren. Da bestemte hun seg for å
bli mer myndig på en god måte. Ett
år senere skrev hun at endringen
var varig. Etter at jeg fikk på meg
ledertrøyen, har vi hatt det bra, fortalte hun.
– Noen ganger må vi vel bruke rå
makt overfor gjenstridige unger?
– I en barnehage var det en vanvittig krevende gutt som nektet å
gå ut. Alt ble forgjeves prøvd. Til
slutt jaktet to voksne på ham. De

fanget gutten og holdt ham fast. En
kvinnelig kollega med ansvar for
det pedagogiske arbeidet kom forbi og ba om å få prøve seg.
Gutten ligger på gulvet, og kvinnen legger seg ved siden av ham.
Hun bruker seg selv og tar barnets
perspektiv, slik vi sier i pedagogikken. Du er sint, sier hun, og har ikke
lyst til å gå ut, har du vel?
Etter en stund får de blikkontakt.
Jeg har god tid, sier pedagogen og
tilføyer: I dag skal jeg hjelpe deg
på med klærne. Snart sitter han på
fanget hennes og blir kledd på før
de går sammen ut. Var hun ettergivende? Nei, hun møtte bare gutten
der han var.
– I boka serverer du et herlig stykke selvironi, idet du forteller om en
gang du ble altfor sint på datteren
din. Tok hun skade av det?
– Jeg trådte over en grense og
skremte henne. Etter dette ble hun
mye mer engstelig i møte med mitt
sinne. Jeg måtte dempe meg mer og
mer. Hvis jeg bare ble litt irritert,
kunne hun takle det, ellers gjorde
det for vondt.
Hun var rundt ni den gangen. Nå
er hun over 30, og sist påske snakket vi om episoden. Hun husket den
godt. Unger tåler at vi eksploderer,
men da er det viktig å si unnskyld
etterpå, og fortelle barnet at vi gjorde noe som ikke var godt for det.
– Kan voksne be om tilgivelse
uten å miste autoritet?
– Det bare styrker den. Hvis du
har en kollega som ber om unnskyldning, hva tenker du da? At
hun er sterk. Sik er det overfor barn
også. Når du ber om unnskyldning,
anerkjenner du barnets likeverd, og
du lærer det hvordan en skal ordne
opp når en har gjort en feil. Da jeg
vokste opp, gjorde voksne aldri noe
galt, bare barna. Litt av den mentaliteten henger i ennå.
– Du skriver at du nå ser mindre
bråk mellom foreldre og barn i det
offentlige rom. Er det fordi voksne
er blitt mer ettergivende, eller er
det fordi folk er blitt flinkere til å ta
seg av unger?
– Begge deler. Jeg har aldri sett så

mye godhet mellom voksne og barn
som nå. Jeg ser i øynene på foreldre at de vil ungene vel. Men noen
gjør alt for å slippe sjau. Foreldre
spør gjerne ungene om de vil være i
barnehagen. Nei, sier ungene, og så
går mor og far hjem med dem igjen.
Det blir slitsomt å være barn som
skal bestemme så mye.
– Hva skal til for å gjøre barna
trygge?
– Ta imot dem. Ei jente kan nekte
å være med pappa til byen, og begynner å vræle. Han lar henne gråte. Det er å møte jenta. Hun trenger ikke å korrigeres i denne situasjonen. Pappa kan bare si: jeg ser
du har det fælt nå. Heller ikke unger trenger å være glade hele tiden.
Når vrælingen dabber av, drar de til
byen sammen.
– Blant parene du har samarbeidet med om boken, er det helst mødrene som skriver til deg. Er menn
for passive oppdragere?
– Det er skjedd en veldig endring
til det bedre. Flere fedre sender unger på skolen og henter i barnehagen og tar sin del av den daglige donten. Men mammamakten er
fortsatt sterk. Ordrike mødre, jeg
er selv en av dem, gir seg selv forrang. Det hevdet jeg på et kurs, og
etterpå tok en mann ordet. Akkurat sånn er det hjemme oss, fortalte
han, ingenting av det jeg sier, betyr
noe. Hun vet alltid best.
– Vi er noen fedre og mødre med
dårlig samvittighet. Går det an å
skvære opp med voksne unger og
bøte på skader vi gjorde da de var
små?
– Gjort er gjort, men det går an å
snakke om fortiden og be om tilgivelse. Vi kan sette hverandre fri og
hindre gjentakelser. Så må vi rette
blikket framover. Vi kan lære av feilene vi gjorde da barna var små og
bli gode medspillere overfor barnebarna. Da får storfamilien det bedre.
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– Jeg ser i øynene på
foreldre at de vil ungene
vel. Men noen gjør alt for
å slippe sjau, sier forfatter
og foredragsholder Liv
Berit Heimstad Tønnessen.
FOTO: JARLE AASLAND

