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NÖDINGE. Hur är det 
att vara ungdom idag?

Hur är det att vara 
förälder idag?

Två frågeställningar 
som ungdomsforska-
ren Mats Trondman 
försökte ge svar på när 
han gästade Ale gym-
nasium i tisdags.
Ales tonårsföräldrar inbjöds 
till ett kvällsföredrag med ung-
domsforskaren Mats Trond-
man. Föreläsningen var ett led i 
”Föräldrastöd från A till Ö”, ett 
utvecklingsarbete under 2010 

och 2011 tillsammans med 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö.

– Ni föräldrar är viktiga 
och tillsammans kan vi stötta 
ungdomarna i deras viktigaste 
utvecklingsfas i livet, förklarade 
Birgitta Augustsson, sam-
verkanskoordinator för SSPF 
(Samverkan skola, polis och 
fritid), när hon hälsade välkom-
men.

Ett 70-tal personer fanns 
i salongen, betydligt färre än 
vad arrangören hade förväntat 
sig. Synd att inte fler tog vara 
på denna unika möjlighet, ty 

Trondmans anförande var tan-
keväckande, igenkännande, 
inspirerande och samtidigt väl-
digt lättsamt och humoristiskt.

Mats Trondman, 55, är 
uppväxt i Kalmar, bor numera 
i Malmö och arbetar vid Växjö 
Universitet.

– Jag ska inte moralisera, 
men däremot tänker jag utmana 
er lite grann i kväll, sade Trond-
man när han intog scenen.

Förlängd ungdomstid
Mats Trondman gav en rad 
konkreta exempel på hur radi-
kalt samhällsbilden förändrats 
under de senaste 50-100 åren 
och att det medfört att vi idag 
har en förlängd ungdomstid.

– Förr i tiden ville man 
inget annat än att bli vuxen. 
Ofta började man jobba direkt 
efter skolan. Det fanns inte lika 
många möjligheter, men fram-
tiden var mer given. Idag är 
framtiden mer öppen, men mer 
osäker.

– Idag upplever våra ungdo-
mar fyra livsfaser. De är barn, 
tweenis, tonåringar och unga 
vuxna. Med tweenis innebär 
det att man är barn i kroppen, 
men tonårslik i andra avseen-
den, exempelvis när det gäller 
språk, kläder, umgänge med 
mera. Således är det fyra iden-
tifieringsarbeten att gå igenom.

Mats Trondman återkom 
flera gånger till vikten av att 
göra saker med sina barn, att 

skapa relationer. Han berörde 
också det alltid omdebatterade 
diskussionsämnet, att som ton-
årsförälder våga sätta gränser.

– Det gäller att hitta en 
rimlig balans. Det är rätt att 
säga ja, men ibland är det rätt 
att säga nej.

– Vi vill väl som föräldrar, 
men ibland kan det bli tokigt. 
Då får man ta ansvar för det.

Empati, sympati och tillit 
återkom med jämna mellanrum 
under Mats Trondmans knappt 
två timmar fängslande föreläs-
ning.

På gott och ont
Riktigt roligt blev det när kväl-
lens huvudperson kanaliserade 
relationsgrammatik, hur det 
såg ut i de svenska hemmen 
förr och hur situationen är idag. 
Trondman gav många målande 
beskrivningar om hur pappa 
förr var den som bestämde och 
att någon dialog sällan förekom.

– Förr levde vi hierarkiskt 
åtskilda, barn och ungdomar 
kontrollerades på avstånd men 
inte genom relationer. Hemmet 
förr var mammas och pappas. 
Idag är den vanligaste fritids-
aktiviteten bland unga att vara 
hemma, konstaterade Trond-
man och tillade:

– Idag utgör alltid barnen 
utgångspunkten, på gott och på 
ont.

Strax före klockan 21 blev 
det dags att summera kvällen 

och Mats Trondman avrundade 
sitt anförande med att lyckönska 
föräldrarna och få dem att inse 
att för de allra flesta ungdomar 
går det bra i livet.

– Var schysst men knäpp! 
Keep going!

Fängslande föreläsning om att vara tonårsförälder
– Mats Trondman gästade Ale gymnasium

Mats Trondman, ungdomsforskare vid Växjö Universitet, be-
sökte Ale gymnasium i tisdags och svarade för en underhål-
lande och tänkvärd föreläsning riktad till de tonårsföräldrar 
som fanns i publiken. Mån-fre 9.30-18 • lör 9-13 Göteborgsvägen 78, Älvängen

YVONNE LOTTA
MADDE

0303-74 85 55
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I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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100:-
rabatt

på alla 
jeanskjortor
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PRISET

nu 1.495:-
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Damjackor

100-200:-
rabatt
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Lördag 18/12 9-15

Söndag 19/12 11-15

Måndag 20/12 9-19

Tisdag 21/12 9-19

Onsdag 22/12 9-19

Torsdag 23/12 9-19

Julafton 24/12 9-12
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