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               Annorlunda syskonsituation 
                  

 
Christina Renlund 

Leg psykolog och psykoterapeut 
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Annorlunda syskonsituation behöver inte 

betyda att den är problematisk – men den 

betyder att barn i sin familj och i gemenskap 

med andra behöver samtal, kunskap och 

svar på sina funderingar och frågor 

 

 

Syskonrelationen 
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 Sårbarhet och motståndskraft 

- En annorlunda 
syskonsituation 

- Särskilda frågor i 
olika åldrar 

- Familjen 
- Förskola/Skola 
- Fritid 
- Kamrater 
- Omgivning 

- Föräldrar med extra 
uppgifter 

- Familj med många 
professionella 
kontakter 

- Att få uttrycka sig 
- Att få respekt för    

sitt perspektiv 
- Kunskap  
- Att vara delaktig 
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Barn vet saker som vuxna inte vet 
och barn vet ofta annat än vuxna 
tror 

 
Barn ska i första hand prata i sin 
familj 
 
Barn vill berätta – och ibland 
behöver de hjälp 
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Att hjälpa barn att uttrycka sig 
handlar också om att hjälpa föräldrar 

och hela familjen 
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Samtalsguide 
 

• Vänta inte och se tiden an – ta initiativ och 
försök ta reda på vad barnet tänker och vet 

• Gör sjukdomen pratbar och begriplig i en så 
trygg situation som möjligt  

• Sprid kunskap till förskola och skola så 
barnet får förståelse för sin situation 
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Teori 
 
Salutogen teori- främja hälsa 
 
• Begriplighet 
• Hanterbarhet 
• Meningsfullhet 

 
KASAM- känsla av sammanhang 
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KASAM- Begriplighet 
 
Varför fick min bror det där… 
Och varför är jag frisk?  
Nu vet jag … ja, när vi har pratat om det och 
så. 
 
- Om jag hade fått träffa andra syskon när 
jag var liten, då hade jag kanske inte känt 
mig så ensam och annorlunda. Jag undrade 
hela tiden över oss och om vi var en konstig 
eller en normal familj. 
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KASAM- Hanterbarhet 
 
Ibland är det jobbigt när andra tittar.   
Mamma har sagt att vi kan gå därifrån då. 
 
Jag hjälper min syster att läsa och skriva. Och 
när vi är ute på stan får jag tänka för två. 
 
- Min syster blir nästan alltid bedömd för 
det hon inte kan istället för att andra ser 
vad hon kan. För mig är det viktigt att 
berätta för andra vad hon är bra på. 
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KASAM- Meningsfullhet 
 
Min bror är den som är bästa på att sitta i rullstol. 
Jag tycker han passar så bra i rullstol, bäst av alla. 
Han kör fint och… och ibland supersnabbt. 
 
Mormor sa att hon är stolt över min lillebror. Och 
över mig. Mormor vet hur det är. 
 
Att veta att jag inte är ensam om att ha en bror med 
sjukdom har hjälpt mig. Först och främst är han ju 
min bror. Och kanske kan det jag berättar betyda 
något för någon annan, då är det meningsfullt. 
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• Redan små barn vet 
• Barn behöver ord och ett namn 
• Barn vill veta 
• Barn som frågar behöver svar 

Om sjukdomen  
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3-6 år 
Särskilda teman och frågor 
 

•Vad är det? 
•Vad heter det? 
•Varför blev det så här?  
•Är det mitt fel? 
•Går det över? 
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Filmen ”När går det över?” 
 

När går det över - om att säga precis som det är.mp4 
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 6 - 9 år 
 Särskilda teman och frågor 
 

•  Varför och varför just min syster/bror? 
•  Vad ska jag säga till kompisar? 
• Vad gör jag med de som frågar, undrar, 
stirrar? 
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Tonårstid  
Stora frågor 
 

•Varför?  
•Finns det någon mening? 
•Normalt? Eller onormalt? 
•Förbjudna frågor om ansvar, skuld, arv, egen förmåga 
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Christina Renlund 
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• Vanligt – särskilt 

• För liten - för stor 

• Hemligt – pratbart 

• Rättvisa – orättvisa 

• Delaktig – utesluten 

• Skam - skuld 

 

 

 

Dubbla teman och frågor 
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• När kommer Viktor lära sig säga Tom_.mp4 

 
Filmen om  

”Tom och Viktor” 
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Vad kan vi göra? 
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Håll dig på vägen 
Två diken att halka ner i 

Tystnad 
 

Undvikande 
 

Inga förklaringar 
 
 
 

Pratar för mycket 
 
Påträngande 
 
Överinformerar 
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Stödverktyg i samtal 
 

1. Berättelsebok  
2. Samtal i lek 
3. Frågor och frågelådor 
4. Känslobilder 
5. Teckningar 
6. Cirkel 
7. Tabeller, brev, serier 
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Stödverktyg i samtal 
 

8. Bygg korta temasekvenser 
9. Använd samtalsbilder 
10. Läs sagor och böcker 
11. Collage 
12. Tips och råd till andra barn och 

till föräldrar 
13. Alla som… 
14. Smarta tankar om starka känslor 
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1. Berättelsebok 
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1. Berättelsebok 
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9. Samtalsbilder - Merete Holmsen 
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Pip tycker om att bygga. När Pip bygger kommer Jakob fram och frågar 
varför Pips storebror sitter i rullstol. Vad tror du Pip svarar då? Och vad 
svarar du om någon frågar om din bror?  

Edvin: - ” Mina kompisar undrar om han vill vara med och leka och åka 
rutschkana och de frågar varför han sitter i rullstol. Jag svarar – han kan inte 
gå.” 
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Pip gråter. Vad har hänt tror du? Nallen vill trösta. Vad är tröst?  
När är du ledsen? 
 

Edvin: - ”Jag är ledsen ibland på dagis. Jag är ledsen när man slår varandra. 
Mina fröknar tröstar mig. Jag brukar trösta de små barnen när de gråter. De 
lite större barnen retar de små. Jag blir inte ledsen om någon frågar varför min 
bror sitter i rullstol. Jag blir ARG.” 
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Pip sitter i fönstret och tittar på stjärnorna. Vad tänker han tror du? Om 
du kunde trolla vad skulle du bestämma då? Om du kunde bestämma en 
dag på dagis vad skulle du bestämma? 

Edvin: -”Jag skulle trolla så jag kunde trolla hem mig. 
Jag skulle bestämma att fröknarna skulle göra som barnen säger: att få 
åka och bada, att de skulle läsa för mig. Jag skulle bestämma att  min 

bror kan gå. Jag vill att han ska leka och springa som jag”. 
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Edvin väljer Björnbilder och väljer bilden "Fundersam" på frågan  
”Hur känns det om någon frågar om din bror och varför han sitter 

i rullstol?” 
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Alla barn hamnar ibland i situationer 
som väcker svåra, oroliga tankar och 
starka känslor. Att lära sig att 
identifiera, sortera och sätta ord på 
tankar och känslor gör det lättare 
att hantera dem   
 

14. Smarta tankar om starka 
känslor 
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14. Hjälphanden                                                                                    

Med Hjälphanden kan barnet öva på att beskriva vad 
som händer, hur det känns, vilka tankar som är till hjälp 
och vilka tankar som hindrar och oroar. Hjälphanden 
har också som sin kanske allra viktigaste punkt frågan: 
Vem som kan hjälpa? 
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• Pratmandlar.m4v 

 
Filmen  

”Pratmandlar och 
SYSKONKÄRLEK 
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• www.syskonkompetens.se  

 

• http://www.agrenska.se/sida/Syskonkompetens/Samtalsverktyg/ 

 

• http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/
familjeliv/berattelser-och-repotage/att-vara-syskon/ 
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Samtalsguide 
 

 

Prata vid flera tillfällen under barnets 
uppväxt.  

De särskilda livsfrågorna om att ha en 
sjukdom/funktionsnedsättning och om 
syskonsituationen finns med hela livet 
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• Prata om lika – olika 

• Ge information i samarbete med föräldrar 

• Barnen behöver veta vad det är och få ett 
namn på sjukdomen, 
funktionsnedsättningen  

• Få ställa sina frågor – och få svar 

• Prata om  sina tankar 
• Få stöd  i sitt sätt att tänka och förstå 

 

 

I förskolan 
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• Fundera på vad som är lagom att berätta. Tänk igenom innan vad du 
tror att kompisarna undrar över och kommer att fråga och vad du 
vill svara. Prata gärna lite hemma i familjen så du får förbereda dig 
och öva. 

 

• Tänk på att det är du som bestämmer hur mycket du vill berätta 
och du bestämmer vad du vill säga och om det är frågor du inte vill 
svara på. 

Några tips till dig som vill berätta om 
din syster eller bror för dina 

kompisar eller i skolan 
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• Kompisar kan behöva lite hjälp för att förstå att det är helt okej 
för dig att prata om din syster eller bror. De ser säkert en hel del 
men vet ju inte vad du tänker eller vad som är okej att prata om. 
Och de kan vara lite generade för att börja prata eller fråga. 

 

• När du berättar kanske andra blir inspirerade av dig och tänker om 
sig själva och sin familj eller tänker på nya sätt. Kanske lär de sig 
att man inte måste vara så rädd för det annorlunda och att livet 
inte alltid är som man tänkt sig. 

 

• Ta hjälp av din lärare eller någon på habiliteringen om du vill. Lycka 
till! 

 

Några tips till dig som vill berätta om 
din syster eller bror för dina 

kompisar eller i skolan 
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• http://urplay.se/
Produkter/17663
6-Liv-med-
autism-Se-till-
mig-som-syskon-
ar 

 
Filmen  

”Liv med autism- Se till 
mig som syskon är”  
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