
Länsstyrelsernas uppdrag 

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner, 
landsting/regioner och andra aktörer i arbetet med att 

• utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren
• utveckla och samordna det förebyggande arbetet mot alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel:Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner, landsting/regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Stödet ska erbjudas alla föräldrar och bygga på aktuell forskning och bästa tillgängliga kunskap. Viktiga utgångspunkter i arbetet är den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd, det jämlika och jämställda föräldraskapet samt barnets rättigheter.Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom ex utbildning och information till kommuner



Föräldraskap och tonårstid - Om stöd till 
föräldrar med tonårsbarn (lansstyrelsen.se)

http://www.mwibran.se/pdf/
Foraldrastod&tonaringar.pdf

Barns rättigheter och 
föräldraskap. 
Information till dig som 
är förälder eller annan 
viktig vuxen till ett barn 
(lansstyrelsen.se)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Amanda:Föräldraskap och tonårstid: Den här skriften syftar till att öka kunskapen om det stöd i föräldrarskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Den är också tänkt att fungera som ett stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i sitt län, sin kommun eller organisation. Föräldrastöd och tonåringar: En kunskapssammanställning med svensk och internationell forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Sammanställningen är framtagen av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och innehåller även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar. Handbok om barns rättigheter och föräldraskap: Den berör föräldraskapet under barnets hela uppväxt 0-18 år. Den finns digitalt men alla länsstyrelser har den också i tryckt form.. Den riktar sig till målgruppen föräldrar till skillnad från skriften ”föräldraskap och tonårstid” som är till aktörer och beslutsfattare för att uppmärksamma behovet av att denna målgrupp föräldrar också behöver stöd – inte bara under småbarnsåren. Handboken Barns rättigheter och föräldraskap har tagits fram för att fungera som ett stöd i utvecklingen av föräldraskapsstöd och den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i kommuner och regioner. Handboken riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Den berättar om barnkonventionens syn på relationer mellan vuxna och barn. Handboken beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga runt barn har rätt att få.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e56cd1/1527074897227/2017-7%20foraldraskap-och-tonarstid.pdf
http://www.mwibran.se/pdf/Foraldrastod&tonaringar.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add954f77/1616498274790/Handbok_Barns%20r%C3%A4ttigheter%20och%20f%C3%B6r%C3%A4ldraskap.pdf


Universellt föräldraskapsstöd på arena förskola och 
skola – En kunskapsöversikt för åren 2010–2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel:En kunskapsöversikt som länsstyrelserna beställt av Karlstad universitet – Universellt föräldraskapsstöd på arena förskola och skola – En kunskapsöversikt för åren 2010–2020, som syftar till att öka kunskapen om hur föräldraskapsstöd i förskola och skola med fokus på universella insatser kan erbjudas och vilka effekter som har identifierats i forskning. Inte heller specifikt tonårsfokus men ni kan nämna den utifrån att stöd till föräldrar behöver i större omfattning komma till föräldrarna där de befinner sig, då är skolan en viktig arena för föräldraskapsstödsaktörer att samverka med. Verksamheter som möter föräldrar behöver samverka och komplettera varandra.

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/samhalle/social-hallbarhet/foraldraskapsstod.html


Föräldraskapsstöd och andts

Film: Föräldrar-säg nej till cannabis.

Broschyrer om de vanligaste ungdomsdrogerna cannabis, 
alkohol och tramadol. Och även om tobak (och 
nikotinprodukter) 

Även ett kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning 
och spelande, bland annat om spel om pengar. 

Finns att ladda ner från vår webbplats ANDTS - förebyggande 
arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Cannabisanvändning bland ungdomar | Länsstyrelsen Västra 
Götaland (lansstyrelsen.se)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel:Kunskapsstöd om skärmtid, digitala spel och spel om pengar riktat till föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhetDet universella föräldraskapsstödet bör utvecklas och föräldraskapsstöd om spel om pengar bör ingå som del i ett samlat föräldraskapsstöd i enlighet med regeringens strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.Broschyrer om de vanligaste ungdomsdrogerna cannabis, alkohol och tramadol. Och även om tobak (och nikotinprodukter) Även ett kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande, bland annat om spel om pengar. Finns att ladda ner från vår webbplats ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

https://www.youtube.com/watch?v=mYxmUatByCA
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/andts/andts---forebyggande-arbete.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2013/cannabisanvandning-bland-ungdomar.html


Svartsjuka är inte romantiskt -
Svartsjuka är inte romantiskt 
(svartsjukaarinteromantiskt.se)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Amanda:Kampanjen och stödmaterialet belyser våld i ungas relationer och tar upp olika perspektiv- den utsatta, den utövande, kompisar och vuxna som möter unga. Vi vill hemskt gärna att kampanjen och materialet ska nå föräldrar eftersom de har en så viktig roll i den här frågan. Föräldrar har en väldigt viktig roll när det gäller att förebygga, upptäcka och stödja sina barn (tonåringar) om de hamnar i en våldsam relation som utsatt eller utövare. 

https://www.svartsjukaarinteromantiskt.se/sv/


Föräldraskap i Sverige 
(foraldraskapisverige.se)

Barn 13–18 år | 
Informationsverige.se

Älskade barn - studiecirkel 
för föräldrar 
(studieframjandet.se)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel:Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterat grupprogram som består av gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med barn mellan 0-18 år. Träff 5 – handlar om Att vara förälder till en tonåring. Sista träffen avhandlas alltifrån alkohol, narkotika och droger till kärlek och gymnasieval. Fokus är främst sådant som rör tonåringar och ungdomar. Information Sverige är en kostnadsfri guide till det svenska samhället på 10 språk. Här finns främst information och verktyg för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd men även för dig som arbetar med personer inom dessa grupper. I en studiecirkel för Älskade barn får du som förälder diskutera små och stora vardagsfrågor. Det kan handlar om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar. Älskade barn finns i hela landet, och är framför allt för dig som har barn mellan 0 och 18 år. I studiecirkeln träffas ni föräldrar i små grupper och använder folkbildningens metodik. Alla deltar på lika villkor, utbyter erfarenheter och inspireras av varandra. Studiematerialet för Älskade barn är baserat på FN:s barnkonvention. Frågeställningarna i studiecirklarna finns översatta till somaliska och arabiska. ��

https://www.foraldraskapisverige.se/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fatt-uppehallstillstand/att-vara-foralder/barn-13-18-ar/
https://www.studieframjandet.se/amnen/samhalle--hallbar-utveckling/ny-i-sverige/alskade-barn/


Infogeneratorn ABC Tonår - MFoF

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel:Infogeneratorn är ett verktyg, framtaget av länsstyrelserna, som hjälper dig som arbetar i kommun, region och idéburen sektor med översatt information om exempelvis föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap.ABC Tonår riktar sig till föräldrar med barn i åldern 13–18 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar samt öka vuxnas lyhördhet och stöd inför tonåringars behov.

http://www.infogeneratorn.se/
https://mfof.se/foraldraskapsstod/program-och-metoder-for-foraldraskapsstod/fss-program/2020-11-12-abc-tonar.html


Filmer och poddar

Filmer om tonårstidens 
utmaningar – PART 
(Preventivt arbete 
tillsammans) (partinfo.se)

Föräldrapodd – fokus 
tonårstiden – Föräldraskapsstöd 
(kronobergtillsammans.se)

Podden Tonårstiden –
hur svårt kan det va? -
orebro.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Amanda:Filmer om tonårstidenI Skåne, Helsingborgs stad och Landskrona stad, har PART (Preventivt arbete tillsammans), tillsammans med verksamheter inom skolan, socialtjänsten och elevhälsan tagit fram två filmer om tonårshjärnan och tonårsstress. Filmerna riktar sig till föräldrar med tonårsbarn. Filmerna bygger på beprövad erfarenhet och på forskning kopplad till föräldraskapsutbildningar och barns utveckling under tonårstiden. De är framtagna för att ge föräldrar verktyg samt ökad kunskap och förståelse för tonårstiden. PART meddelar att filmerna gärna får spridas och användas.  Föräldrapodd - fokus tonårstidenFörebyggarenheten i Kristinehamns kommun spelar in en podd för vuxna som lever med tonårsbarn – ”viktiga minuter”. Den har fokus på att skapa goda relationer mellan vuxna och tonåringar och varje avsnitt tar upp ett nytt tema. I den senaste säsongen har olika gäster fått berätta och diskutera kring sina expertområden. Hittills har teman varit sömn, grooming, porr, skilsmässa, psykisk hälsa m.m.Yrkesverksamma som kommer i kontakt med föräldrar eller andra vuxna som är viktiga för unga får gärna använda podden som ett verktyg i sitt arbete, till exempel genom att länka eller tipsa.Här hittar du alla avsnitt av podden. Podden Tonårstiden – tar upp olika ämnen som kan vara aktuella för tonårsföräldrar. Podden riktar sig till tonårsföräldrar som har frågor och funderingar kring tonårstiden. Några av de teman som diskuteras är frigörelse, alkohol, tobak och relationer. De som ligger bakom podden arbetar på Föräldrastöd och Fältgruppen i Örebro kommun.

https://www.partinfo.se/nyheter/filmer-om-tonarstidens-utmaningar/
https://kronobergtillsammans.se/foraldraskapsstod/kunskapsbank/foraldrapodd-fokus-tonarstiden/
https://www.orebro.se/omsorg--stod/stod-till-barn-unga--familj/familj-foraldraskap--relationer/stod-till-dig-som-ar-foralder/podden-tonarstiden.html


Tonårsparlören (iq.se)

Mötesplatser för 
tonårsföräldrar av Mia 
Börjesson - Läs mer och 
beställ hos Argument 
Förlag

stressmart@stadsmissionen.org

Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel:IQ: Här finns fakta och tips om ungdomar och alkohol. Allt för att göra tonårstiden lite lättare - både för dig och din tonåring. Innehållet finns också som bok och ljudbok– den kan du ladda ner eller beställa via länkarna här nedanför.Mötesplatser för tonårsföräldrar: Mia Börjesson håller föredrag riktade till bland annat till föräldrar med tonåringar och har skrivit några böcker om ungdomstiden. Stress-smart: Ett samarbete med Mia Börjesson och ungdomsverksamheten Unga forum i Göteborgs Stadsmission om fakta om stress och strategier att hantera den utifrån ett ungdomsperspektiv. 

https://www.iq.se/tonarsparloren/
https://www.argument.se/produkt/vuxengrupp/motesplatser-for-tonarsforaldrar/
mailto:stressmart@stadsmissionen.org


Presentatör
Presentationsanteckningar
Maribel presenterar första föreläsaren.
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