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Kollektiv noja. Varför är 
vi rädda för att slösa med 
närhet till våra barn? 
 
Glädjen på dagisgården är stor, för Theo är tillbaka efter två veckor hemma med vattkoppor. Det utbryter 
kramkalas bland femåringarna och Theo drar stolt upp jackan för att visa alla sina koppärr på magen, han 
har hur många som helst. ”Var det jobbigt?” undrar min son bekymrat och Theo nickar allvarligt, men 
sekunden därpå spricker han upp i ett strålande leende, plötsligt jublar den lille killen. 
 
”Det var jobbigt men jag fick sova i min mamma och pappas säng flera gånger, jag fick ligga hela natten 
och gosa med min mamma!” Höjden av lycka alltså – att få vattkoppor och obegränsat med närhet. Jag går 
därifrån och tänker att vi odlar en ganska kylig uppfostringskultur här i norr. Theo är ju verkligen inte den 
enda ungen vars föräldrar anser att femåringar till vardags ska sova i egen säng, i eget rum på natten. 
 
Det sägs vara barnens århundrade just nu, men ändå svälter våra små på så enkla saker som närhet. 
Varför? Och i största kärlek och välmening dessutom, vilket jag tycker är skumt. Det vore väl en sak om 
man sa ”Nej, stopp” och ”Nu räcker det” därför att man själv som förälder höll på att gå under, men det 
känns som vi nekar våra småbarn fortsatt amning, service på toaletten, fysisk närhet på natten med mera 
som ett slags kollektiv rädsla för att skapa osjälvständighet. Jag undrar om det egentligen inte fungerar 
tvärtom. Är det ens någonting som vi vuxna behöver lägga energi på? Finns det inte en inneboende längtan 
i människan att klara sig själv, vara oberoende och stå på egna ben? 
 
Jag tänker att man kan fråga vilken frustrerad tonårsförälder som helst om man tvivlar. Självständighet 
kommer med tiden, äpplet faller kanske inte så långt från trädet men det faller. Alla gånger. Garanterat. 
När jag kommer hem har jag fått en förfrågan om att skriva på en digital namninsamling som vill få Sverige 
att inarbeta FN:s barnkonvention i vår lagstiftning. Barnkonventionen antogs 1989 och ratificerades året 
därpå, men först när vi involverar den i lagstiftningen har barn som kränks skydd av svensk lag. Och ju mer 
jag läser och funderar inser jag hur sorgligt viktigt det här är – precis just nu. Tyvärr. 
 
Det är barnets århundrade men på tv sänds mobbningsprogrammet ”Supernanny”, vars metoder mest 
skapar skam, sorg och dålig självkänsla i våra små. Och metoderna sprids inte bara till föräldrar som tittar, 
utan också till barnomsorg och förskolor via så kallade utbildningsprogram. Och samtidigt ropar regeringen 
på hårdare tag i skolan, mer lärarcentrerad undervisning och prövning av barn i allt yngre åldrar. Barnets 
århundrade, borde inte vattkoppor få vara något bara tråkigt då? Borde vi inte liksom marinera våra små i 
kärlek, närhet och trygghet tills de själva likt blommor slår ut och säger ”Tack nu är jag mätt, nu går jag”? 
Varför vågar vi inte lita på att det skulle ske? Vart tog vår tro på människans inneboende samarbetsvilja 
vägen? På att respekt föds av respekt, och att barn mest av allt behöver närhet för att våga tänka själv, 
misslyckas ibland och på sikt kunna stå på egna ben? Och då menar jag riktiga, stadiga ben. 
 
● Theo heter egentligen någonting annat. 


