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Inledning

Våra huvuden är runda för att våra tankar ska kunna  
ändra riktning. 
Picabia.

”Om du äter upp allting på tallriken får du gå ut och 
leka en halvtimme till.” ”Den som först räknar fär-

digt sina tal får sudda tavlan”.
Liksom många andra brukade jag länge använda belö-

ningar för att manipulera mina barns beteende.
Ja, jag ser belöningar till barn som en form av manipu-

lering eftersom vi använder dem för att få barnen att göra 
som vi vill. Det här kan låta överraskande för en del män-
niskor. Dessa kanske redan ser bestraffning som någonting 
skadligt: när vi använder oss av detta manipulerar vi våra 
barn till att göra så som vi vill och hindrar dem därmed från 
att själva komma underfund med hur de vill leva. Att belö-
ningar har samma effekt är en nyhet för många, men de har 
det. Genom att ge en belöning visar jag att det är jag som 
bestämmer vad som är bra: att äta upp allting på sin tallrik 
är alltid bra för alla; att lämna någonting på den är skam-
ligt, ett slöseri med värdefull mat och värdefulla pengar. 
Jag, som vuxen, vet vad som är rätt. Jag placerar mig själv 
på en piedestal. Jag har en uppfattning om vad folk borde 
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och inte borde göra och jag skulle föredra om personerna 
runtomkring mig anpassade sig till den uppfattningen. Jag 
delar inte ut belöningar bara för att det är roligt. Medvetet 
eller undermedvetet har jag ett underliggande motiv, näm-
ligen att barnet som belönas nästa gång ska bete sig som jag 
önskar i hopp om att belönas igen.

Nu kanske du tänker: ”Det stämmer. Självklart vet jag 
vad som är bäst för mina barn. Jag är vuxen och ansvarig 
för deras uppfostran. Om jag bara låter mina ungar göra 
som de vill kommer det att sluta i kaos.” Att sluta ge belö-
ningar innebär inte att man låter barnen göra precis som de 
vill. Det kommer att visa sig att det finns alternativ till att 
belöna. Vad jag vill framhålla är att belöningar kommer att 
leda till att mottagaren endast känner sig nöjd med sig själv 
när den får en annan persons gillande. 

Du kanske är en av dem som aldrig har betraktat belö-
ning på det här sättet och det ovanstående har kanske väckt 
din nyfikenhet. Var snäll och läs vidare. Men se upp! Det 
här kanske kommer att ändra din uppfattning om barnupp-
fostran helt och hållet. Det var det som hände mig.

När jag säger ”belöna” menar jag att ge eller lova att ge nå-
gonting till någon om denne gör som jag säger: ”Eftersom 
du har städat ditt rum så fint åker vi in till stan och kö-
per en glass.” Vad jag har emot den här typen av belöning 
kommer förhoppningsvis att framgå i och med att du läser 
denna bok. Jag vill inte slänga bort uppskattningen tillsam-
mans med belöningen. Uppskattning kan alltid uttryckas 
på ett annat sätt: till exempel ”Jag älskar lugnet och ron i 
ditt rum när det är snyggt och prydligt.” Eller: ”Tycker du 
inte att det är kul få ordning och reda i ditt rum?” Detta är 
budskap som börjar med ”jag” eller frågor som uttrycker ett 
intresse för den andra personen. Vi behöver alla få bekräf-
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telse. Vi tycker om att bli sedda, och uppskattning är ett 
underbart sätt att visa att vi har sett någon.

För att barn ska kunna ”växa upp i tillit” krävs det vissa 
grundförutsättningar. Under den första tiden efter födseln 
är barn bebisar. Att i en trygg miljö kunna knyta band till 
en eller fler vuxna lägger en viktig grund för ett tillitsfullt 
liv. Den här tilliten uppkommer bland annat genom att be-
bisen erbjuds en lugn och strukturerad miljö. Hur mycket 
vi än försöker uppfylla de önskningar en bebis kan ha är 
det i slutändan ändå vi som bestämmer vilka kläder den 
ska bära, vad den äter, huruvida den ska gå ut och ytterli-
gare många saker. Allteftersom barnet blir större kommer 
det mer och mer att själv bestämma vad det ska göra och 
inte göra. Under denna process frågar vi oss ständigt i vil-
ken utsträckning vi ska ge vägledning och sätta gränser och 
när vi ska minska vår kontroll. Jag betraktar detta som en 
gradvis process som börjar med att man vägleder och sät-
ter gränser rörande nästan allt och som slutar med att man 
finns där som ett stöd.

Istället för att vilja uppfostra våra barn till exakta kopior 
av oss själva kan vi utveckla förtroende för varje barns po-
tential att växa och för självdisciplin. Det handlar om att 
sluta med att vilja leka ”chef” över våra barn och istället vil-
ja stå vid deras sida och stimulera och stötta dem.

Om vi jobbar inom utbildningsväsendet, är föräldrar själ-
va eller om vi arbetar eller planerar att arbeta med föräld-
rar eller pedagoger i något annat sammanhang, är det kan-
ske svårt att omsätta det här nya förhållningssättet i prakti-
ken inom vårt arbetslag eller inom vår familj.

Jag är själv trebarnsmamma. Ibland brukade jag vara 
trött eller stressad och då och då var jag sträng och upp-
fordrande. Som logoped använde jag ofta klistermärken el-
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ler samlarbilder som belöning. Ändå var det alltid någon-
ting med detta som bekymrade mig. Å andra sidan har jag 
även glada minnen av den tiden då jag tillät mig styras och 
påverkas av vad som pågick i barnen eller då jag lät mina 
beslut och lösningar grundas på diskussioner jag hade haft 
med barnen. Efter att ha läst ”Nonviolent Communication: 
ett språk för livet” av Marshall B. Rosenberg och ”Punis-
hed by Rewards” av Alfie Kohn beslöt jag mig emellertid 
för att sluta tveka. Jag bestämde mig för att upphöra med 
att använda belöningar och bestraffningar förutom när jag 
verkligen inte kunde komma på något annat sätt att lösa en 
situation. Att fatta detta beslut krävde i sig varken mycket 
tid eller stor ansträngning – och vem vet, när du läser den-
na bok kommer du kanske komma på dig själv med att vilja 
fatta samma beslut.

Om detta händer kommer en process av tilltagande 
medvetenhet att påbörjas. Du kommer antagligen att i allt 
mindre grad ta till belöningar och bestraffningar. Du kom-
mer att lära dig om och lära dig att använda alternativ som 
är förenliga med tillit och med att ge utrymme. Mitt råd är 
att först pröva dessa alternativ i situationer som du tycker 
är relativt enkla. Det tar ett tag att vänja sig vid allt detta. 
Du skulle inte förvänta dig att kunna köra igenom stan vid 
rusningstid efter din första körlektion.

Själv hade jag turen att arbeta ensam på en logoped-
mottagning och att ensam ha ansvaret för uppfostringen 
av mina barn. Jag kunde experimentera. Under tiden har 
jag blivit en internationell Nonviolent Communication- 
lärare.

Att leva utan belöningar och bestraffningar är fullstän-
digt förenligt med det jag propagerar för. Men fortfarande 
kan jag ibland känna mig ensam då vänner, bekanta eller 
personer jag träffar genom mitt arbete slutar lyssna när jag 
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talar om för dem att jag tycker att belöningar och bestraff-
ningar är en form av manipulation. Som tur är ser jag också 
hur lugnet, glädjen och självförtroendet växer hos barnen 
som jag bemöter med empati, intresse och ärlighet istället 
för med beröm och belöningar.

Även vuxna känner sig väl till mods tillsammans med 
mig om jag inte förebrår dem att de inte gör som jag säger, 
eller inte belönar dem med lovord om de dansar efter min 
pipa. I den här boken kommer jag dock att koncentrera mig 
på förhållandet mellan föräldrar och/eller pedagoger och 
barn. Läsarna kan dra sina egna slutsatser rörande relatio-
ner till vuxna.

Skälet till att jag så gärna vill betona följderna av att ge be-
löningar är att jag vet hur mycket det påverkar våra liv. Jag 
upplever själv verkningarna av det nästan varje dag. Det 
skulle inte vara en överdrift att påstå att jag brukade vara 
”beroende” av andras gillande. Jag tvivlar inte på att mina 
föräldrar verkligen älskade mig och att de, eftersom de an-
tagligen trodde att det var det ”rätta”, uttryckte sin kärlek 
till mig genom att uppfostra mig till en duktig och arbet-
sam person. Men de gjorde detta genom att ständigt be-
römma mig för sådant som i deras ögon skulle leda till för-
verkligandet av detta mål och genom att bestraffa mig för 
sådant som i deras ögon skulle föra mig bort från det. Detta 
har resulterat i att jag emellanåt fortfarande drabbas av pa-
nik när jag kritiseras eller när andra inte ser eller inte talar 
om för mig hur duktig jag är.

Med hjälp av ett antal terapeuter och genom att arbeta 
med mig själv, kan jag nu fungera ganska väl även utan and-
ras gillande. Arbetet med den här boken har hjälpt mig oer-
hört mycket. 

Kanske känner du igen vissa delar av den här historien. 
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Jag hoppas uppriktigt att den här boken kan bespara någ-
ra barn den här smärtan. Vore det inte underbart om barn 
kunde utveckla en djupt förankrad känsla av självförtroen-
de och inte under återstoden av sina liv förbli beroende av 
vad andra tycker om dem?

I en värld utan belöningar och bestraffningar skulle våra 
liv förändras dramatiskt. I den här världen skulle vi:

– kunna helhjärtat relatera till världen, både inuti och ut-
anför oss själva, eftersom vi skulle fokusera på skeendet 
och inte på målet (belöningen);

– inte hindras av fruktan för att misslyckas eller för ute-
blivna belöningar och därmed kunna lära oss obehindrat;

– känna oss trygga och erfara en frihet att experimentera;

– lära oss att alla är unika och speciella och vara befriade 
från etiketter och domar;

– förbli öppna och nyfikna;

– förbli delaktiga även om någonting skulle gå fel och hitta 
ett nytt sätt att göra det på;

– inte vara beroende av andras gillande för att känna oss hela.

En del kommer kanske att ha svårt för vissa delar av den 
här boken. Att uppfostra barn kan ibland vara en svår upp-
gift och dessa personer kommer kanske ibland att tänka: 
”Det är lätt för henne att säga, men i praktiken är det inte 
lika lätt.” Eller så kommer de kanske att ställas inför sina 
egna tillkortakommanden när de inte är på humör för det. 
Om du är en av dessa personer kan det vara lättare att av-
färda mina förslag som mer lämpliga för en annan planet 
istället för att erkänna för dig själv att det du gör inte alltid 
är fruktbart.
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Jag skulle vilja be dig att läsa denna bok utan att straf-
fa dig själv för det som du kanske kommer fram till att du 
gör ”fel”. Betrakta det du möter med nyfikenhet och ägna 
en stund åt att registrera hur mina ord påverkar dig, utan 
att döma. Jag har inte patent på sanningen. Jag brukar all-
tid inleda mina seminarier om Nonviolent Communication 
och Raising Kids in Trust med att säga att jag ska placera 
en samling kunskaper, idéer, vishet och förslag i mitten av 
rummet i en stor, inbillad skål. Och jag inbjuder deltagar-
na att plocka ut det som är till nytta för dem och att läm-
na kvar resten. Jag inbjuder dig att läsa den här boken på 
samma sätt.




