Ungdomskaffe för unga med separerade föräldrar
4 hörn -övning
Påstående: Jag har bra kontakt med föräldrar
Ja 4, Nej 2, Annat 1
Påstående: Jag bor vecka vecka eller liknande
Ja 2, Annat 2, Nej 2
Påstående: Mina föräldrars separation har påverkat mig negativt.
•
•

•
•
•
•

Först var det mer negativt, när jag blev äldre så tänkte jag att de inte ska vara
tillsammans.
Jag var xx år när mina föräldrar skildes, gillar inte förändringar så var jätteledsen i
början, men sen började uppskatta 2 födelsedagar etc. De bodde nära varandra
ändå.
Jag har aldrig bott med båda mina föräldrar så har inget att jämföra med.
Jag var xx år, bodde i ett annat land, att flytta till Åland var bästa sak som hände.
Var xx år när ena föräldern försvann mitt i allt, har aldrig haft ena föräldern på det
sättet.
Jag var xx år, har inte gjort så mycket skillnad. De bor så nära varann att det är svårt
att slippa den ena föräldern om det blir bråk.

Påstående: Mina föräldrar kommer bra överens.
Ja 2, Nej 2, Annat 2

Påstående: Mina föräldrar kan samarbeta bra.
Ja 3, Nej 3
Påstående: Jag kan träffa båda föräldrar om jag vill

Ja: 4 Nej: 2

Påstående: Mina föräldrar kan kommunicera direkt med varandra.
Ja: -När de kommunicerar direkt är det bara för att säga hur äckligt den andra är.
-Ja, men mycket går också via mig. När jag var yngre pratade de mer direkt om saker.

Påstående: Coronan försvårat byttet av boende

Ja: 2, Nej: 2, Annat: 2

Tips från rädda barnen: låt inte barnet/barnen bli i kläm såsom att fråga barnen om de
kan diskutera frågor med den andre föräldern.

Post-it lappar
De unga deltagarna fick skriva på post-it lappar hur separationen av deras föräldrar har
påverkat följande aspekter av deras liv: corona, skola, högtider/födelsedagar, skollov,
hemma, fritidsaktivitetar, pengar, samt annat.
Corona
•
•
•

Ingenting
Lite bökigt att träffa ena föräldern ibland
Kan inte besöka ena föräldern utanför Åland, woohoo en ursäkt!

Skolan
•
•
•

•

•
•
•
•

Inget speciellt. Svårare hos ena föräldern i början sen kanske lika.
Ingen skola hos den ena föräldern, är där bara under skollov.
Skolavslutningen i corona: pga restriktionerna så fick man bara ha en vuxen med. Blir
mycket emotionell stress för barnen som måste välja vilken sida de måste välja från.
Blev ändrat till slut, till två vuxna.
Lågstadiet: normen är att man har en kärnfamilj, visste inte att mina föräldrar var
skilda för visste inte vad det betyder. Frågor som ”var är din förälder”, speciellt
pysselsaker för högtider.
Inget speciellt
Svårare hos ena föräldern till en början sen ganska lika.
Hel flytt bara. Ena föräldern är min vårdnadshavare. Ingen skola hos den andra.
Ibland har skolan inte i beaktande att man har två familjer/hem.

Högtider/födelsedagar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbelt firande.
Släkt är så delad, inte bara föräldrar utan alla. Blir mycket firandet med alla olika
personer.
Olika kulturer, olika högtider beroende på vem man firar med.
Vi tar alla firandet som de kommer, växlar så att jag får fira hos båda.
Dubbelt av allt
Dubbelt : )
Dubbelt upp, alternerat firande
Inget speciellt
Firade födelsedagar hos den ena föräldern fram till kanske 12 med ett undantag
(kanske?) har inte riktigt firat sedan dess, isåfall med vänner.

Skollov
•
•
•
•
•
•

Ena föräldern bor utanför Åland, första gången jag sa att jag vill spendera del av
lovet hemma med mina vänner blev det bråk.
bråk att jag inte har brutit restriktionerna och åkt ändå
Inget särskilt “schema”, är där föräldern är ledig
Varit hos ena föräldern
Brukade spendera alla mina lov hos na föräldern då jag var liten. Mindre nu, bra kan
bestämma mer nu, bråk med den föräldern.
Vartannat typ.

Hemma
•
•
•
•
•

Det värsta hemma hos mig har varit att när jag var liten och de skilde sig, bodde först
vecka vecka, förstod inte vad som var fel, var svårare förr
Bor med ena föräldern och sambon och häns barn.
Kan vara att man inte riktigt känner sig hemma någonstans, är ett barn som är bara
mitt i och inte exakt hör hemma någonstans.
Jag icke veta -> båda stressigt.
Bor med ena föräldern och häns sambo. Den andra föräldern minds their own
business ig.

•
•

Bor med ena föräldern + sambo och två bonussyskon eller den andra föräldern +
sambo och snart ett halvsyskon
Kan ibland vara jobbigt att flytta hem om man har mycket att göra den dagen.

Fritidsaktiviteter
•
•
•
•
•

2 som betalar så är det inte så svårt, ofta en förälder som betalar, men sen finns
också krav från den att göra saker som hen tycker är viktiga
Dåligt med skjuts
Dåligt med skjuts
Ena föräldern betalar för allt som jag gått på. Bor bara med ena föräldern så det är
inte ett problem med tanke på flytt/ boende.
Kan välja ganska fritt vad vill göra (innan 18 då) då det är två/ ena föräldern som
betalar ish+ press.

Pengar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annat

Ena föräldern betalar ingenting.
Jag har alltid jobbat för mina egna pengar.
Pengar är orsak för konflikter.
Pengar är det jobbigaste. Har så olika syn på pengar.
Pengar har också varit svårt för oss.
Ofta är det just pengar som yngre barn tänker på, om föräldrar bråkar om det så
märker yngre barn det.
Jag vågar inte fråga pengar från ena föräldern som jag inte bor med.
Pengar är det enda som mina föräldrar kommer överens om, har varit ingen stress
med pengar.
Olika föräldrar betalar olika grejer, beroende på deras åsikter om de tycker om den
saken.
Får mer pengar då de inte samtalar...hehhe
Tjafs om vem som betalar vad då bara den ena föräldern är den som får bidraget.
Mina föräldrar ar ganska olika syn på pengar vilket ibland kan orsaka konflikter
Får två månadspengar
Ena föräldern betalar ingenting, t.o.m. när jag var hos hänom så kände jag mig dålig
för att fråga om pengar.

-Jobbit med meddelanden från en förälder, att vara en budbärare.

