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Att isolera barn som inte lyder, eller som ställer till problem för de vuxna på annat sätt, har 
gammal hävd. Barn har stängts in på sina rum, i en garderob eller i ett förråd. Och barn har 
blivit känslomässigt isolerade, när de vuxna vägrat talat med dem. 

En utförlig och intressant historisk översikt fanns nyligen införd i den ansedda tidningen 
Childhood. Artikeln är skriven av Larry Prochner, Univerisity of Alberta, och Yeonwook 
Hwang, Hanyang Women’s College, Korea. Du kan mot ersättning ladda ner den här. 

Författarna har främst studerat vilka råd som givits i läroböcker och annan facklitteratur om 
timeout i olika former. Timeout har använts i stora delar av världen, men inte överallt. Bland 
inuiter har till exempel alla former av isolering av barn, också den känslomässiga, alltid 
betraktats som oförsvarligt grym. 

Författarna menar att användningen av timeout är en form av folktro som sedan i efterhand 
legitimerats av experter av olika slag. Men att tiden snart borde vara ute. De sammanfattar: 

De expertsynpunkter som vi granskat i denna artikel har utan tvekan rört sig i en 
riktning där man blivit alltmer tveksam till användandet av timeout. De socialt och 
kulturellt betingade teorier för inlärning som idag omhuldas av de ledande experterna 
gör det svårt att finna goda argument till försvar för timeout.  

Men, som vi ska se, används timeout fortfarande. 

 

Fostran av barn ser olika ut i olika kulturer. Det är till exempel ingen tvekan om att inte bara 
aga utan också timeoutpåföljder av olika slag är mycket vanligare i den anglosaxiska världen 
än hos oss. Det är också i främst USA som timeout legitimerats vetenskapligt.  

Men också familjers sociala levnadsvillkor spelar in. Rädda Barnens senaste rapport om 
barnfattigdomen i Sverige är en påminnelse om det - se här. Åter dyker Rosengård upp i 
debatten. Här är nämligen barnfattigdomen störst i Sverige. 

Fostran är bara delvis en fråga om ideologi. Den är också det möjligas konst. I fattigdom 
och trångboddhet, med brist på stöd från omgivningen och med en känsla av osäkerhet inför 
framtiden är det svårt att orka vara som man egentligen vill vara som förälder. Då är det lätt 
att det brister ibland. 

Men min erfarenhet är att frågorna om ignorering och timeout som metod i fostran mycket 
oftare kommer upp i mer välbärgade områden med välutbildade föräldrar. Kanske för att 
många av de föräldrarna varit i England och USA och tagit intryck (eller förskräckts) av de 
metoder för fostran de sett där. Kanske för att de läst litteratur om detta, som Helping the 
noncompliant child av McMahon & Forehand, eller (hellre i så fall) The Kazdin method for 
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parenting the defiant child av den i USA väl renommerade psykologprofessorn Alan E. 
Kazdin - se här.  

Men den viktigaste orsaken till att man i dessa grupper söker efter metoder av det här slaget 
tror jag är ett annat slags stress än den man möter i Rosengård. Ofta har båda föräldrarna nog 
så aktiva liv. Man behöver få sova på nätterna. Och barnen får inte ställa till med alltför stora 
problem - då hinner och orkar man helt enkelt inte med! Därför är man öppen för quick fix-
metoder som gör att allt går snabbare och smidigare. Om de fungerar. Och om de nu inte gör 
barnen illa. För det vill man ju absolut inte! Så hur gör man då? Och vad är egentligen 
ignorering och timeout? 

 

Timeout är från början en sportterm. Den användes först inom basketbollen, men den har 
sedan övertagits också av andra lagidrotter, till exempel handbollen. 

Timeout begärs av lagets coach. Domaren blåser då av matchen, och lagen samlas runt sina 
respektive ledare för en stunds andhämtning och taktiksnack. Coachen begär oftast timeouten 
i ett krisläge, när spelet kommit av sig. Laget behöver en kort paus för att få ordning på allt 
igen. 

En timeout av detta slag kan, som vi senare ska se, med fördel också användas i familjelivet! 
Men som termen timeout nu vanligtvis används i samband med fostran har den fått en delvis 
annan innebörd. Det som finns kvar från lagidrotten är pausen - föräldern avbryter en aktivitet 
som inte fungerar för att barnet ska få en stunds lugn och ro. Men till skillnad från i sportens 
värld används inte timeouten för gemensam kraftsamling, där man överlägger med barnet om 
hur man ska gå vidare. I stället avbryts all kontakt med barnet. Alan E. Kazdin, professor vid 
Yale University, uttrycker det så här: 

Uppmärksamhet underhåller ett beteende, och en timeout är ingenting annat än att 
föräldern under en kort period avstår från att ge barnet någon som helst uppmärksamhet 
- inga krav, inga hot, inga förklaringar, inga kramar… ingenting! 

Detta beteende från den vuxnes sida, att under en kort stund frysa all kontakt med barnet och 
låtsas att barnet inte finns, är en form av ignorering. Sådan ignorering är själva kärnan i all 
påtvingad timeout. Så innan vi granskar hur olika former av timeout kan utformas i praktiken 
måste vi först undersöka vad ignorering egentligen innebär. För ignorering kan betyda olika 
saker. 

 

Att ignorera är, enligt Nationacyklopedins ordbok, att ”(ge sken av att) inte fästa avseende 
vid”. Men ordboken anger också en viktig betydelsenyans, nämligen “ge sken av att inte 
märka någons närvaro”. Båda dessa betydelser kan vara aktuella vid ignorering i samband 
med timeout. 

För att tydliggöra mitt resonemang vill jag nu introducera Malin, ensamstående mamma, och 
hennes son Lukas, fem år. Det är lördag morgon och på förmiddagen har Malin planerat att ta 
bilen för att tillsammans med Lukas åka iväg och hälsa på Malins mamma, alltså Lukas 
mormor. 
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Att ignorera ett beteende 

Malin väcker Lukas på morgonen. “Så fint här är”, säger hon, “så bra att du vek ihop kläderna 
och la dem på stolen igår innan du somnade! Kommer du ihåg att vi ska åka till mormor nu 
om en stund? Dags att vakna!” 

Malin vet att Lukas inte är så pigg på den utflykten, så hon blir inte så förvånad när han säger: 
“Jag vill inte åka till mormor!” Han sätter sig upp i sängen och börjar kasta saker vilt omkring 
sig i vredesmod. 

Malin säger: “Jag har lagt rena kläder här på sängen! Du kan komma ut i köket och äta frukost 
när du är klar. Jag går och ställer fram så länge.” Utifrån köket hör Malin sedan hur Lukas 
larmar på en stund till inne i sitt rum, men hon låter honom göra det i fred och ställer fram 
frukosten på köksbordet. 

Vad Malin gör är att hon först söker en möjlighet att förstärka positivt, alltså berömma Lukas 
för något, och hon ser då de upplockade kläderna på stolen. Hon väljer sedan att ignorera 
Lukas negativa utspel. Hon kommenterar det överhuvud taget inte och kritiserar det än 
mindre. Hon känner sin son och vet vilket morgonhumör han har ibland. Hon räknar med att 
han lugnar ner sig på egen hand och snart kommer ut i köket färdigklädd. 

Men här blir nu orden viktiga: För egentligen ignorerar Malin inte Lukas beteende, i varje fall 
inte i den meningen att hon inte skulle bry sig om det. Tvärtom, hon lägger ju märke till det 
och funderar också över vad det beror på. Hon vet att han kan vara så när han blir väckt och 
innan han fått i sig frukost - kanske har det med blodsockret att göra? Men hon vet också att 
han kan reagera så inför att resa till mormor. Hon kan på ett sätt förstå det - han blir snabbt 
rastlös där. Mormor bor trångt och har svårt att höra - det finns inte så mycket för Lukas att 
göra där. Malin brukar ta med sig leksaker och böcker, men Lukas tröttnar ändå. Men nu har 
hon gjort upp med sin mamma om ett besök, och det vill hon fullfölja. 

Malin fäster alltså avseende vid beteendet men ger sken av att inte göra det (jämför ordbokens 
formulering). I den meningen ignorerar hon alltså. 

Men när hon går ut i köket gör hon det inte för att isolera honom. Hon gör det för att hon inte 
vill bråka i onödan, för att hon tror att Lukas kan klara av det hela på egen hand - och för att 
hon ska få frukosten klar så att de hinner äta i lugn och ro utan att stressa. Skulle Lukas ropa 
på henne inifrån rummet skulle hon svara och be honom komma ut i köket så att de kunde 
prata. 

En sådan typ av ignorering använder nog många föräldrar ibland, och knappast någon blir väl 
särskilt uppbragt över det. Inte jag i varje fall. 

Men än är inte Malin och Lukas på väg, och det finns andra typer av ignorering att fundera 
över… 

 



Att ignorera barnets anspråk på att få bestämma själv 

Lukas kommer ut i köket och sätter sig för att äta. Malin berömmer honom för att han klätt sig 
själv och sätter sig mitt emot honom: 

“Så här har jag tänkt mig dagen, Lukas: Först åker vi till mormor och är där ett par timmar. Vi 
packar ner några av dina leksaker och ett par böcker, så att du har något att göra. Sen åker vi 
ner på stan. Jag tänkte handla lite. Och vi hinner in i zoobutiken stund. Så går vi och tar en 
fika innan vi åker hem. Det låter väl bra!” 

Men Lukas är inte nöjd: 

“Jag vill inte åka! Det är så tråkigt hos mormor! Kan jag inte få vara hos Jakob istället? Ring 
till hans mamma och fråga!” 

Malin är förberedd på de argumenten och svarar: 

“Jag vet att du tycker det är tråkigt. Men vi tar med oss lite grejer. Och det är bara två timmar. 
Det kommer att bli bra! Jag vill inte ringa till Jakobs mamma idag. Du var där förra gången 
jag var hos mormor. Och igår. De behöver få vara i fred den här helgen. Så idag får du följa 
med mig!” 

Både Lukas och Malin upprepar sina argument ett varv till, men sedan reser sig Malin: 

“Okej, Lukas, nu pratar vi inte mer om det. Jag vet vad du tycker, men idag gör vi som jag 
säger. Gå och ta på dig jackan nu så åker vi. Jag går och packar väskan så länge.” Och så går 
hon ut ur köket. 

Vad är det Malin nu ignorerar? Hon ignorerar inte Lukas åsikter! Hon ger honom gott om tid 
att framföra dem, hon lyssnar noga och ger honom sina motargument - men bestämmer sig till 
slut för att genomföra sin plan. Hon tycker helt enkelt inte att Lukas argument är tillräckligt 
starka. Vad hon ignorerar är alltså Lukas anspråk på att få bestämma själv. 

Malin försöker uppmuntra Lukas att formulera sig. Hon vill ge honom full tanke- och 
åsiktsfrihet - men inte full handlingsfrihet. Just så som det uttrycks i barnkonventionens 
artikel 12. Barnet ska alltid ha rätt att säga sitt, men barnets åsikter ska tillmätas betydelse allt 
efter barnets ålder och mognad. Lukas är bara fem år. Han kan inte få bestämma allting själv. 
Skulle han få göra det skulle det till och med strida mot principen om barnets bästa! 

Så på nytt har Malin ignorerat, och på ett sätt som inte kränker. Men redan i nästa avsnitt 
börjar vi närma oss mer tveksamma former av ignorering. 

 

Lukas ser ut att ha accepterat att de ska åka och sätter på sig jackan. Men just då de ska öppna 
ytterdörren slänger han sig på golvet och skriker: “Jag VILL INTE åka till mormor. Du får 
åka själv!” Han bankar med knytnävarna i golvet, får tag i ett par skor och kastar dem mot en 
vägg. 



Malin känner att hennes tålamod håller på att ta slut. “Skärp dig, Lukas!” säger hon bestämt, 
“och sluta kasta saker!” Hon funderar över vad hon ska göra. Det som först kommer för henne 
är att säga till Lukas: “Du, nu går jag ut till bilen och packar in väskan så länge. Så väntar jag 
på dig där ute!” 

 

Föräldratimeout 

Det alternativet kan beskrivas som att hon på nytt ignorerar Lukas beteende - jämför del 3! 
Tidigare lämnade hon en arg Lukas på hans rum för att gå ut i köket och laga frukost. Nu 
skulle hon lämna samma arge Lukas liggande på hallgolvet för att gå ut och packa in i bilen. 
Men den här gången skulle hon göra det av ett annat skäl än tidigare - för att komma undan 
från Lukas så att hon inte i sin ilska kränker honom genom att börja råskälla på honom eller ta 
i honom för hårt. Hon skulle alltså ta en egen timeout, eller en föräldratimeout. För att sedan 
kunna komma tillbaka i spelbart skick! 

Detta är den första formen av timeout vi ska diskutera. Den kan vara nödvändig ibland för att 
skydda barnet och ge föräldern ett kort andrum. För Malin skulle det enklaste och mest 
logiska då vara att gå ut till bilen. Det är dit hon ändå är på väg, och hon känner att lite frisk 
luft skulle göra henne gott. Men hon kunde också ha övervägt att gå på toa eller gå in på sitt 
rum en stund! (Toan har räddat många arga föräldrar från att göra något dumt.) 

 

Ignorera barnet som person 

Malin vet att alternativet att gå ut till bilen måste hanteras med stor försiktighet. Vad hon 
absolut inte får göra är att fånga Lukas passning och säga: “Okey, vill du stanna hemma så 
gör det då. Då åker jag ensam!” Det är ett orealistiskt hot. Hon kan helt enkelt inte lämna 
Lukas ensam hemma! Skulle hon ändå göra det skulle det vara det samma som 
barnmisshandel. Att hota med misshandel är ett övergrepp i sig. På samma sätt som Malin 
inte kan hota Lukas med stryk kan hon alltså inte heller hota med att överge honom. 

Lika illa skulle det vara att ignorera honom totalt genom att bara gå iväg ut till bilen utan att 
säga någonting alls. Då ignorerar hon inte längre bara Lukas beteende utan hon ignorerar 
Lukas som person med alla hans tankar och fantasier. För om Malin bara går iväg utan att 
säga något kommer Lukas att tro att hon är på väg att överge honom där han ligger. Så för 
Lukas blir det samma sak som om hon öppet hotar med det. 

Det här är sådant som Malin haft anledning att tänka igenom många gånger tidigare. Så 
eftersom hon vet att hon nu är i närheten av att ignorera Lukas på ett sätt som faktiskt kan 
göra honom illa väljer hon i stället en helt annan strategi! 

 



Gemensam timeout eller omstart 

Malin sätter sig på huk intill Lukas, rufsar om honom i håret och säger: “Men Lukas, så arga 
vi blir båda två! Så här kan vi ju inte fortsätta! Vet du vad - gå och hämta någon av dina 
böcker så går vi och lägger oss på min säng och läser en stund! Jag går dit så länge.” 

Malin lägger sig på sin säng. Efter någon minut reser sig Lukas och går och hämtar en bok. 
Det blir Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum. Lukas lägger sig med huvudet på Malins 
arm, och hon läser boken sakta och omsorgsfullt. Så säger hon: “Tror du mormor har läst den 
här boken? Vet du vad vi gör - vi tar med den och läser den för henne tillsammans! Då blir 
hon glad! Men oj vad fort klockan går när man har det så här mysigt! Nu får vi skynda oss 
innan mormor blir orolig! Vem hinner först till bilen, du eller jag?” 

Malin reser sig, men Lukas hinner före. Han rusar ut till bilen med boken i handen. Malin 
springer efter: “Stopp, det där är fusk, du glömde skorna!” Några minuter senare är de på väg. 

Den strategi Malin valde kan man kalla att ta en gemensam timeout. Precis som i handboll. 
Malin såg till att matchen blev avblåst, så att man gemensamt kunde hämta ny kraft och få 
igång spelet igen. Själv kallar Malin det hela för omstart. Hon tänker på en dator som hängt 
sig. Ingen idé att banka på den. Bättre att stänga av och starta om på nytt. 

Malin är med i en föräldragrupp. Ledaren för gruppen undrade om det egentligen var så klokt 
att “belöna ett negativt beteende”, och en annan förälder sa: “Börjar du så där får du hålla på i 
all evighet.” Men Malin vet bättre. Hon känner Lukas och vet att en omstart nästan alltid 
fungerar när han kört fast på det här sättet. Men hon har också lärt sig  några saker: Hon får 
bara en chans. Och ska hon lyckas krävs både beslutsamhet och gott humör. Är hon för arg 
fungerar det inte. Så omstarten måste komma innan hon helt tappat humöret själv. 

Hon gör försöket eftersom hon vill ge Lukas en chans. När omstarten lyckas kan de båda två 
komma ut ur det hela utan att någon av dem behöver förlora ansiktet eller “krypa till korset.” 

Och en gemensam timeout känns för Malin som en långt mer human och konstruktiv strategi 
jämfört med de andra timeout-former hon hört talas om.  

 

Vi går nu tillbaka till Lukas liggande på hallgolvet. Malin löste upp knutarna genom att ta en 
gemensam timeout tillsammans med Lukas - se del 7. Vi ska nu granska den form av timeout 
som är den oftast rekommenderade i anglosaxiska länder. Malin skulle förstås aldrig använda 
sådana metoder! Och innan jag beskriver dem vill jag utfärda en 

VARNING! ANVÄND ALDRIG DESSA METODER! DE KAN SKADA BARN! 

 

Avskiljande timeout 

Kärnan i alla former av avskiljande timeout är en känslomässig avstängning av barnet - alltså 
en total ignorering av barnet som person. Så här beskrivs en sådan timeout i en lång rad 
böcker och artiklar från USA, Kanada, England och Australien: 



En timeout är en bestämd procedur i flera steg. Först varnas barnet. Om barnet då inte 
omedelbart upphör med det negativa beteendet förklarar föräldern att timeouten nu är ett 
faktum. Föräldern hämtar en klocka (en äggklocka är vad som oftast rekommenderas) och 
börjar ta tid. Under hela timeout-perioden får föräldern inte ha någon som helst konstakt med 
barnet - inte se på barnet, inte svara på tilltal, inte låta barnet röra vid föräldern. Föräldern ska 
bete sig som om barnet inte fanns. 

Timeouten ska pågå under viss bestämd tid. Oftast rekommenderas 1 minut per levnadsår. För 
Lukas som är fem år gäller alltså fem minuters timeout. MEN… under hela perioden ska 
barnet vara alldeles tyst och inte bråka. Om barnet fortsätter att bråka sedan klockan startats 
förlängs tiden efter hand. Först när barnet gett upp och tystnat börjar tiden räknas ner. Om 
Malin skulle använda en sådan metod skulle hon alltså totalignorera Lukas tills han tystnat 
helt - och sedan ytterligare fem minuter. Barnet får aldrig bryta timeouten tidigare än så - då 
är allting förfelat, menar förespråkarna. 

För att ytterligare markera allvaret och tydliggöra för barnet 
vad som pågår kan barnet föras till en speciell plats under 
timeouten. Vanligast är att barnet placeras på en särskild 
stol, en timeout-stol. På den amerikanska marknaden säljs 
en lång rad olika typer av sådana ”timeout chairs”. Den på 
bilden är en lite finare variant gjord i cederträ och med 
inbyggd klocka (i stället för äggklockan). Men barnet kan 
också placeras i ett hörn, under en trappa eller på annan 
plats som familjen finner lämplig för ändamålet. 

När sådan avskiljande timeout importerats till Sverige, som 
i tidigare versioner av föräldrastödsprogrammen 
Föräldrakraft och Triple P, har man påpekat att metoden 
fungerar bra utan att man behöver ha en särskild stol eller 
skamvrå till förfogande. Det är den totala ignoreringen som 
är det viktiga. Men jag har fått flera rapporter om att 

timeoutstolar kommit till användning också i Sverige , till och med på förskolor.  

Om barnet vägrar att finna sig i det hela, till exempel genom att hela tiden kasta sig ner från 
timeout-stolen, finns metoder för att handskas också med detta. Dessa metoder går under 
namnet förstärkt timeout (Enforced Time Out).  

Förstärkt timeout 

Främst i USA har under lång tid pågått en debatt om hur man ska göra med barn som trotsar 
timeouten och till exempel kastar sig ned från timeout-stolen eller rymmer från skamvrån. 
1988 presenterade Mark W. Roberts en ofta citerad studie över 18 barn som haft en 
benägenhet att fly från timeout-stolen. (Du finner referensen här.) Barnen delades in i två 
grupper. 9 barn fick ett par rejäla daskar i ändan medan 9 barn stängdes in i en garderob i en 
minut medan man höll för dörren innan barnen så på nytt placerades på stolen. Resultaten 
visade att båda metoderna var effektiva. Roberts drar ändå slutsatsen: 

Etiska, praktiska och säkerhetsmässiga aspekter talar dock för att man hellre bör använda 
rumsarrest som förstärkning vid stols-timeout jämfört med att bara stänga in barnet eller att ge 
barnet aga. 
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Robert McMahon och Rex Forehand, som skrivit den mycket omtalade och använda boken 
Helping the noncompliant child  tog intryck av Roberts’ resultat. I den senaste upplagan av 
boken skriver författarna att de tidigare förordat aga som förstärkning vid stols-timeout men 
att de nu föredrar rumsarrest. McMahon och Forehand har starkt påverkat tänkandet inom 
programmet Streghtening Families Program, som bildade förlagan till det svenska 
programmet Föräldrakraft. 

Rumsarrest har varit den oftast rekommenderade formen av förstärkning när timeout-stolen 
inte fungerat. Matt Sanders, grundaren av det i Uppsala använda Triple P, är en av dem som 
förordat detta (men man har nu i Uppsala bestämt sig för att inte låta timeout ingå i den 
svenska versionen av programmet). 

En annan ofta rekommenderad metod har varit att hålla fast barnet på timeout-stolen. I ett 
frågesvar 2004 på den stora hälsosajten MedHelp svarar den kände psykologen Kevin 
Kennedy så här, när en pappa beklagar sig över att sonen flyr från timeoutstolen: 

Forsätt med vad du gör, han kommer att anpassa sig… När du måste hålla fast honom 
på stolen, ställ dig bakom stolen och håll armarna stadigt runt honom. Av det skälet är 
det bäst att använda en timeoutstol utan armstöd. När du håller honom bakifrån kan du 
koppla ett säkert grepp så att du slipper bli utsatt för slag, sparkar, spottande etc. 

Men andra auktoriteter varnar för att gå alltför hårt fram. Alan Kazdin, psykologprofessor från 
Yale, har ofta argumenterat mot aga och andra former för hårda bestraffningar. Kazdin 
rekommenderar också användningen av timeout-stol - men som förstärkning möjligen en eller 
annan minuts påbackning av tiden och sedan tillbakadragande av förmåner, till exempel TV-
tittande. Du finner en bra artikel av Kazdin om dessa frågor här. 

Det är alltså metoder av detta slag som funnits med som viktiga pusselbitar i de program för 
föräldrastöd, som sedan importerats till Sverige.  

 

Timeout i Sverige 

Så är vi då framme vid sista avsnittet i den här minikursen om timeout och ignorering i 
samband med fostran av barn. Vi har sett att båda dessa begrepp kan rymma ett helt spektrum 
av olika åtgärder och förhållningssätt. De har främst använts i den anglosaxiska världen, där 
man haft, och har, en helt annan syn på barn och fostran än vi. Aga, också hårdhänt sådan, har 
använts långt in i vår tid. Timeout och ignorering har setts som en möjlighet att komma bort 
från en sådan brutal fostran med kroppsliga bestraffningar. Man har velat erbjuda föräldrarna 
konkreta handlingsalternativ som åtminstone inte skadat barnet rent fysiskt. 

I Sverige har vi ett annat utgångsläge. Även om vi fortfarande ser fall av barnmisshandel så 
har åtminstone attityderna förändrats radikalt, sedan aga och “annan kränkande behandling” 
(till exempel rumsarrest) förbjöds 1979. Det är nu 30 år sedan dess, och idag är det bara ett 
litet fåtal föräldrar som anser att aga är en acceptabel form för fostran av barn. 

Av de former av ignorering jag beskrivit tidigare kan ignorering av ett beteende och 
ignorering av barnets anspråk att få bestämma själv försvaras i vissa lägen. Däremot kan det 
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aldrig vara acceptabelt att frysa ut ett barn genom att ignorera barnet som person och låtsas att 
det inte finns. 

Jag har beskrivit två former av timeout som också kan accepteras, nämligen när föräldern drar 
sig undan för en egen timeout för att inte kränka barnet - och när föräldern beviljar barnet och 
sig själv en gemensam timeout genom omstart. Däremot kan ingen form av avskiljande 
timeout sägas vara acceptabel i Sverige. 

Det främsta argumentet mot ignorering av barnet som person och avskiljande timeout är att 
sådana metoder kränker barnet och berövar barnet dess rätt till “en känsla av värdighet och 
värde”, en rätt som finns inskriven i FN:s barnkonvention. 

Under senare år har en rad program för föräldrastöd introducerats i Sverige. De flesta har 
anglosaxiska förlagor, som innehållit både total ignorering och avskiljande timeout. Det är 
djupt beklagligt att de svenska programmakarna inte redan från början såg till att sådana 
inslag togs bort ur programmen. Programmen Cope, Föräldrakraft, Komet och Triple P har 
alla nämligen haft sådana inslag också i sina svenska upplagor. Än mer beklagligt och rentav 
sorgligt är att Folkhälsoinstitutet länge legitimerat dessa program utan att kräva en anpassning 
till barnkonventionen och till svenska förhållanden. 

Samtliga nämnda program har nu, efter långvarig påtryckning från mig och andra, sent 
omsider valt att ta bort dessa repressiva metoder ur sina manualer, vilket är utmärkt. Också 
Folkhälsoinstitutet har till slut tagit sitt ansvar. I mitten av februari 2009, alltså för bara några 
dagar sedan, dök följande text upp på institutets hemsida: 

Begreppen “timeout” och “ignorering” förekommer i flera av de program för 
föräldrastöd som används i Sverige. Det har sitt ursprung i förhållningssätt som används 
i anglosaxiska länder. Begreppen har flera olika innebörder. En del är förenliga, och 
andra klart oförenliga med det sätt att se på barn som finns i Sverige.  

- Timeout kan betyda att den vuxne tar hand om ett oroligt barn och går undan med 
barnet till en lugnare plats. Barnet lämnas således inte ensamt. Det är en metod som kan 
vara lämplig om situationen kräver det.  

- Timeout kan också betyda att barnet placeras ensamt i en särskild del av rummet 
(“skamvrå”) och i ett helt annat rum. Detta är ett helt oacceptabla sätt att behandla barn.  

- Ignorering kan betyda att den vuxne inte svarar på tilltal från barnet när barnet 
upprepade gånger ber om något som är olämpligt, trots att föräldern förklarat att det inte 
går att tillmötesgå barnets önskemål. Det är en metod som kan vara lämplig om 
situationen kräver det.  

- Ignorering kan också innebär att den vuxen låtsas som om barnet inte finns när barnet 
gjort något som den vuxne ogillar. Detta är ett helt oacceptabelt sätt att behandla barn.  

Det är bara att lyfta på hatten. Folkhälsoinstitutet ansluter sig därmed - äntligen - till den syn 
på dessa frågor som kommit till uttryck i denna minikurs. Får vi därmed hoppas att att vi nu 
har enad front mot ignorering av barnet som person och mot alla former för avskiljande 
timeout inom svensk föräldrastöd och svensk förskola? Jag vill tro det. 
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