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SAMMANFATTNING – VISA KÄRLEK 
 
MÅL ABC 
 
Målet med träffarna är att bidra till barns positiva utveckling. Så länge barn bor hemma är relationen 
till föräldrarna det viktigaste för deras utveckling.  
 
Mina mål 
Det kan vara bra att titta framåt för att se om det vi gör i dag stämmer med hur vi vill vara som 
föräldrar. 
 
 
FÖRÄLDRAFAKTORER 
 
Barn lär sig nya saker hela tiden. Två sätt att förklara hur barn lär av sina föräldrar är förebildsfaktorn 
och uppmärksamhetsfaktorn: 
 
Förebildsfaktorn - Ditt barn gör som du 
Barn tar till exempel efter ord, tonfall, hur man gör i olika situationer, kroppsspråk och rädslor. 
 
Uppmärksamhetsfaktorn - Ditt barn gör mer av det du uppmärksammar 
Barn behöver kärlek och uppmärksamhet för att utvecklas. De lär sig fort hur de ska göra för att få 
föräldrarnas uppmärksamhet. Om barn inte får tillräckligt med positiv uppmärksamhet så finns risken 
att de försöker få negativ uppmärksamhet istället. 

 
 
VISA KÄRLEK 
 
Ett barn behöver känna sig älskat. Det ger barnet bättre självkänsla och skyddar barnet vid 
svårigheter. Värme och kärlek minskar även bråk i familjen.  
 
Fem-ettan 
För att en relation ska fungera är det viktigt med mer positiv än negativ uppmärksamhet. Fem gånger 
mer kärlek är en bra balans i alla relationer. Mycket bråk i relationen kan bero på att barnet behöver 
mer positiv uppmärksamhet. 
 
Fokus på det som fungerar 
Att se och uppmärksamma det som fungerar leder till goda cirklar och mindre bråk. Barnet söker 
mindre negativ uppmärksamhet och det blir fler tillfällen till uppmuntran. 
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SAMMANFATTNING – VARA MED 

 
VARA MED 
Att ha tid tillsammans med sitt barn ger en bättre relation och minskar bråk. 

 
Barnstyrd tid – BUSA 
Tid tillsammans med barnet där föräldern låter barnet styra är bra för barnets utveckling. BUSA leder också till 
bättre samarbete mellan barn och föräldrar. 
 

Barnet styr - Uppmuntra barnet - Sätt ord på det barnet gör - Alla dagar. 
 

SAMSPELSKEDJAN 
Samspelskedjan är ett verktyg för att förstå varför barnet gör som det gör och hur vuxna och barn 
påverkar varandra. Man kan också använda samspelskedjan för att se hur man kan hjälpa sitt barn 
genom att göra annorlunda före och efter. 
Före     Efter 
 
Förberedelser     Uppmärksamhet 
Förbered barnet på vad som ska hända.   Öka uppmärksamhet och 
Välj en lämplig tidpunkt för aktiviteten.                            uppmuntran när det                

fungerar! 
Delaktighet        
Kom överens om egna uppgifter 
till barnet, planera tillsammans. 
Ge barnet tid att utföra sina uppgifter. 
      
Positiva uppmaningar      
Säg vad barnet ska göra, inte vad det ska sluta att göra. 
Till exempel ”Kom och sätt dig här bredvid mig”  
i stället för ”Spring inte omkring”. 
 
Rutiner 
Skapa rutiner – gör på samma sätt varje gång .  
 
Positiva förväntningar 
Visa att du tror att barnet kan! 
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SAMMANFATTNING– VISA VÄGEN 
 

 
IRRITATION OCH ILSKA 
 

Nackdelar med skäll: 
• Förebildsfaktorn: Barnet lär sig att skälla. 
• Uppmärksamhetsfaktorn: Barnet får mycket uppmärksamhet vid bråk, något som leder till onda 

cirklar och mer bråk.  
• Fem-ettan: Relationen blir sämre. Det blir sämre stämning i familjen.  
• Avtrubbningseffekten: Skarpa tillsägelser tappar sin effekt vilket kan bli farligt i situationer då 

barnet snabbt behöver lyssna för att komma undan fara. 
• Upptrappningseffekten: En ilsken tillsägelse får ofta ett ilsket svar. 

 
 

VISA VÄGEN 
 
Det kan vara svårt att alltid vara en förebild för våra barn, trots att vi inte vill bli arga. Ofta är det flera olika 
saker som påverkar hur vi gör. Exempel på dessa är: 
  
Övergripande stress 
Stress gör att vi lättare blir arga. Exempel på vad man kan göra: Förändra det som går att förändra. Sänk kraven 
eller acceptera det som inte går att förändra. Planera in tid för återhämtning och motion.  
 
Kritiska situationer  
Kritiska situationer är situationer som oftare än andra leder till ilska. Exempel på vad man kan göra: Fundera 
över sina egna kritiska situationer för att kunna förbereda sig.  
 
Tankar och reaktioner i kroppen 
Ilska påverkar kroppen och hur vi tänker. Det blir svårare att tänka klart och hitta lösningar på problem. 
Exempel på vad man kan göra: Lära sig känna igen sina tidiga tecken på ilska eftersom den är lättare att hantera 
då. 
 
Beteenden 
Det finns nackdelar med att agera ut sin ilska. Exempel på vad man kan göra istället: Ta en paus, ilska är en 
känsla som försvinner av sig själv om man bara väntar en stund. Prata om det man är arg över vid ett senare 
tillfälle. Hitta lösningar tillsammans med barnet. 
 
Konsekvenser   
Det som känns rätt och fungerar i stunden är inte alltid bra på lång sikt – kortsiktsfällan. 
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SAMMANFATTNING – VÄLJA STRIDER 

 
VÄLJA STRIDER 
 
Genom att föräldrar tillsammans tänker igenom vilka strider som är viktiga och vilka som kan väljas 
bort blir det lättare att vara konsekvent och det blir tydligare för barnet.      
Att öka uppmärksamheten på det som fungerar samtidigt som man minskar tjat och tillsägelser leder 
med tiden till mindre bråk. 
Naturliga konsekvenser 
Ibland kan effekten av att välja bort strider bli att barnet får ta de naturliga konsekvenserna istället. 
Barn tar till exempel ofta på sig vantarna när de märker att det blir kallt utan. 
Det blir värre innan det blir bättre 
Om en förälder slutar att tjata eller säga till kan det leda till att barnet till en början reagerar 
kraftigare för att få en reaktion. Om föräldern ändå kan låta bli att tjata eller säga till så minskar 
bråken. 
 
 
BRA 
Vissa strider går inte att välja bort. BRA är en beskrivning av hur du kan bemöta ditt barn på ett sätt 
som minskar risken för konflikt med barnet. 

Bekräfta barnets känsla. Visa att du förstår och sätt ord på barnets känslor. 
 
Repetera varför. Ge en kort förklaring. 
 
Avled. Ge barnet något annat att göra och uppmuntra det istället. 

	
 
 
 
 
	
 


