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ÖZET	–	SEVGİ	GÖSTERİN		
 
ABC’nin	[Öncelik	Çocukların]	AMACI	
	
Bu buluşmaların amacı, çocukların olumlu bir şekilde gelişimmesine katkıda bulunmaktır. Ailelesi ile 
yaşadığı süreç içinde, çocuğun gelişimi için en önemli etken ebeveynleri ile olan ilişkisidir.  
 
Benim amacım 
Bugünkü davranışlarımızın, olmak istediğimiz ebeveyn özelliklerine uyup uymadığını görmek için 
ileriye bakmak gerekebilir.  
 
 
EBEVEYNLİK	ETKENİ		
	
Çocuklar sürekli bir şeyler öğrenirler.Çocukların ebeveynlerinden nasıl öğrendiklerini açıklayan iki 
değişik yöntemden biri örnek olma etkeni [förebildsfaktorn], digeri ilgi gösterme etkenidir 
[uppmärksamhetsfaktorn]:   
 
Örnek olma etkeni –Siz nasıl yaparsanız çocuğunuz da öyle yapar.  
Örneğin kelimeleri, ses tonunu, değişik durumlarda nasıl davranıldığını, vücut dilini ve duyguları 
taklit eder.  
 
İlgi gösterme etkeni – Çocuğunuz sizin ilgi gösterdiğiniz alanda daha çok çaba harcar.  
Çocuklar gelişmek için sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyar. Ebeveynlerinin ilgisini çekmek için ne yapmaları 
gerektiğini çabuk öğrenirler. Eğer çocuğa yeterince olumlu ilgi gösterilmediği takdirde olumsuz bir 
şekilde ilgi çekmeye çalışacaktır.  

	
	
SEVGİ	GÖSTERİN	
	
Çocuğun sevildiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Bu çocuğa iyi bir özgüven sağlar ve onu zorluklar 
karşısında da korur. Sıcaklık ve sevgi aile içi çekişmeleri de azaltır.  
 
Beşe-bir 
Bir ilişkinin yürümesi için olumsuzdan çok olumlu ilgi göstermek önemli bir etkendir.  
’Beş kez daha fazla sevgi’ tüm ilişkilerde iyi bir denge sağlar. Çocukla olan ilişkide çok fazla çekişme 
olması çocuğun olumlu ilgiye duyduğu ihtiyaçtan kaynaklı olabilir.  
 
Olumlu olan üzerine yoğunlaşın  
Olumlu olan ve işe yarayanı görüp ona ilgi göstermek, iyi bir döngü başlatarak çekişmeyi azaltır. 
Çocuk daha az olumsuz ilgi aramaya başlar ve bu da teşvik gerektiren durumları arttırır.   
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ÖZET	–	SİZDE	KATILIN	
	
SİZDE	KATILIN	
Çocuğa	zaman	ayırmak,	çocukla	daha	iyi	ilişki	kurmayı	sağlar	ve	çatışmaları	azaltır.		
	
Kararın	çocuğa	ait	olduğu	süre	–	BUSA	
Ebeveynlerin	kararları	çocuğun	vermesine	izin	verdiği	çocukla	birlikte	geçirilen	zaman,	çocuğun	
gelişimi	için	yararlıdır.	BUSA	çocukla	ebeveynler	arasında	daha	iyi	bir	iletişim	kurulmasını	da	sağlar.		
	

Barnet styr [Karar çocuğun] - Uppmuntra barnet [Çocuğu teşvik edin] - Sätt ord på det barnet gör 
[Çocuğun yaptıklarını kelimelerle tanımlayın] - Alla dagar [Her gün].	

	

ETKİLEŞİM	ZİNCİRİ	
Etkileşim	zinciri,	hem	çocuğun	neyi	niçin	yaptığını	hem	de	yetişkin	ve	çocukların	birbirlerini	nasıl	
etkilediklerini	anlamak	icin	iyi	bir	araçtır.	Etkileşim	zinciri	ayrıca,	önce	ve	sonra	daha	farklı	yapılarak	
çocuğa	nasıl	yardım	edileceğini	görmek	için	de	kullanılabilir.		
Önce	 	 	 	 	 Sonra	
	
Hazırlıklar	 	 	 	 	 Dikkat	
Çocuğu	olacaklarğ	hazırlayın.	 	 	 	 İşe	yaradığında	dikkat	ve	
Etkinlik	için	uygun	zamanı	seçin.			 	 	 Teşviki	arttırın!	
	 	 	 	 	 	
Katılım			 	 	 	 	 	
Çocuk	için	hazırladığınız	ödevleri	birlikte			
planlayarak	bu	konuda	anlaşın.	
Ödevlerini	yapması	için	çocuğa	zaman	tanıyın.		
	 	 	 	 	 	
Teşvik	edici	davranışlar		 	
Çocuğun	ne	yapacağını	söyleyin,	ne	yapmaması	gerektiğini	değil.		
Örneğin	”Etrafta	koşup	durma”		
yerine	”	Gel	buraya,	yanıma	otur”	diyebilirsiniz.	
	
Alışkanlıklar	
Düzenli	tekrar	edilen	alışkanlıklar	oluşturun	–	her	seferinde	aynı	şekilde	yapın.		
	
Olumlu	beklentiler	
Çocuğun	yapabileceğine	inandığınızı	gösterin!			
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ÖZET–	YOL	GÖSTERİN	
	

	
ÖFKE	VE	HİDDET		
	

Olumsuz	durumlar	ve	nedenleri:	
• Förebildsfaktorn [örnek olma etkeni]: Çocuk bağırmayı öğrenir. 
• Uppmärksamhetsfaktorn [ilgi gösterme etkeni]: Çocuk kavga çıkınca ilgi çektiğini fark eder, bu da  

bir süre sonra daha fazla çatışma ve kötü bir döngüye neden olur.  
• Beşe-bir: İlişki kötüye gider. Aile içi atmosfer daha da kötü olur.  
• Duyguların körelmesi: Kesin yaptırımlarlar bir süre sonra etkisini kaybeder. Bu da çocuğun 

herhangi bir tehlike karşısında hemen reaksiyon göstermesini gerektiren durumlarda, kötü sonuçlar 
doğurabilir.  

• Gitgide arttarak gitmesi: Kızgın bir emir ya da azar genellikle kızgın bir yanıta neden olur.  
	
	
YOL	GÖSTERİN	
	
Çocuklarımız	için	sürekli	örnek	olmaya	çalışmak	zor	olabilir,	kızmak	istemesek	bile.	Bazen	çok	değişik	durumlar	
neyi	niçin	yaptığımızı	etkileyebilir.	Bunlara	örnek	olarak	şunları	verebiliriz:		
		
Fazla stres altında olmak 
Stres, daha kolay öfkelenmemize neden olur. Bu durumda ne yapılabileceğine örnek:  Değiştirebildiginiz 
kadarını değiştirin. Beklentilerinizi azaltın, değiştiremediklerinizi kabullenin. Kendinizi toparlamak ve idman 
için bir süre ayırın.  
	
Kritik	durumlar		
Kritik durumlar diğer durumlardan daha fazla öfkeye neden olur. Bu durumda ne yapılabileceğine örnek: Sizin 
için kritik olan durumları üzerinde düşünerek kendinizi hazırlayın.  
 
Düşünceler	ve	vücutta	oluşan	tepkiler		
Öfke vücudu ve nasıl düşündüğümüzü etkiler. Doğru dürüst düşünebilmek ve sorunlara çözüm üretmek zorlaşır. 
Bu durumda ne yapılabileceğine örnek: Öfkelenme öncesi tepkilerinize dikkat ederek bunları  öğrenin. Bu 
şekilde öfkenizin üstesinden gelmeniz kolaylaşır.   
 
Davranışlar 
İnsanın öfkesini göstermesinin olumsuz yönleri vardır. Bu durumda ne yapılabileceğine örnek: Biraz ara verin, 
öfke bir süre beklendiği takdirde kaybolan bir duygudur. Sizi öfkelendiren konu hakkında öfkeniz geçtikten 
sonra, bir ara konuşun.   Sorunu çocuğunuzla birlikte çözmeye çalışın.  
 
Doğacak	sonuçlar		
O	anda	doğru	gibi	gelen	ve	işe	yarayan,	her	zaman	uzun	vadede	de	iyi	olan	anlamına	gelmez	–	geçici	çözümler	
tuzağı	[kortsiktsfällan].			
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ÖZET	–	ÇABA	HARCAYACAğINIZ	KONULARI	SEÇİN	

	
ÇABA	HARCAYACAĞINIZ	KONULARI	SEÇİN	
Hangi	konularda	çaba	harcamanın	önemli	olduğu	hangilerinin	olmadığı	konusunda	ebeveynlerin	
düşünerek	üzerinde	anlaşmaları,	tutarlı	davranmalarını	kolaylaştırır	ve	çocuk	için	de	anlaması	daha	
kolay	olur.		
	
İşe	yarayan	üzerinde	yoğunlaşırken,	aynı	zamanda	da	tekrar	ve	yaptırımların	azaltılması	zamanla	
çatışmaları	da	azaltır.		
	
Doğal	çıkarımlar		
Bazı	konularda	çaba	harcamamayı	secmiş	olmak	bazen	çocuğun	doğal	çıkarımlar	yapmasını	sağlar.	
Örneğin	eldivensiz	soğuk	olduğunu	fark	eden	çocuk,	eldivenlerini	giyer.	
	
Daha	iyiye	gitmeden	önce	kötüye	gider		
Eğer	bir	ebeveyn	tekrar	etmekten	ya	da	yaptırım	koymaktan	vazgeçmişse,	bu	başlangıçta	çocuğun	ilgi	
çekebilmek	için	daha	güçlü	tepki	vermesine	neden	olabilir.	Ebeveynler	her	şeye	rağmen	aynı	tavra	
devam	ederler,	tekrarlamaz	ya	da	yaptırım	koymazlarsa,	bir	süre	sonra	çatışmalarda	azalma	görülür.	
	
	
BRA	
Bazı	çabalardan	vaz	geçilemez.	BRA,	çocuğunuzla	aranizdaki	çatışmanın	azalmasını	sağlayacak	şekilde	
çocuğunuza	nasıl	davranacağınızı	betimler.			
	

Bekräfta barnets känsla 
Çocuğun duygularını onaylayın. Anladığınızı gösterin ve çocuğunuzun duygularını 
kelimelere dökün.   
 
Repetera varför  
Nedenlerini tekrarlayın. Kısaca açıklayın. 
 
Avled  
Dikkati başka konuya çekin. Çocuğa yapacak başka bir şey verin ve bu konuda teşvik 
edin.  

	
 
	
 
	
	
  
	
 


