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Välkomna! 
Sitt gärna långt fram. 
sofia@eq.nu 
Sofia Norberg 



25/04/17 2 

Föräldrarollen 

¢ Bekräfta känslor 
¢ Sätta ramar/gränser 
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Självkännedom 

¢  Insikt om mig som förälder. 
¢ Hur fungerar jag? 
¢ Vad triggar mig? 
¢ När är jag riktigt nöjd med mig själv? 
¢ Vad skulle jag vilja göra på ett annat 

sätt? 
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Steget före 

Låt ramar få utrymme i början av tex terminen: 
Rutiner 
Struktur 
Överenskommelser 
Behov för att lära sig och utvecklas 
Börja stramt och bygg utrymme för viss 
flexibilitet. 



Förutsättningar för 
utveckling 
¢ Känslor, tankar och handlingar. 
¢  Ibland medvetna och strategiska. 
¢  Ibland omedvetna i försvar. 
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Möta/ bemöta försvar 

¢  Anar: Medvetandegör och distansera dig själv. 
¢  Backa i ditt förhållningssätt utan att backa i sak 

om det är viktigt. 
¢  Pausa 
¢  Tystna 
¢  Byt infallsvinkel 

¢  Nya försök, kanske inte idag.. 
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Försvar: 

Undvika att väcka försvar: 
 
Beskriv snarare än värdera. 
Lägg till nya saker i stället för att dra ifrån. (t ex 

mer rörelse i stället för klagomål på dator) 
”Kom överens” om att det är intressant att lyssna 

på dig. 
Bygg upp ramar och förutsättningar. 
Undvik moralkakor och ”goda råd” 
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Empati 

¢ Vad känner mitt barn? 
¢ Bekräfta! 
Barnets erfarenhet räcker 
Rätt att känna som jag gör! 
 
¢ Sätt gränser för beteendet. 
Viktigt med er erfarenhet! 
 
 



Ansvar 

¢ Vad är rimligt att mitt barn tar ansvar 
för just nu? 

¢ Hur kan verkligheten bli naturliga 
konsekvenser snarare än 
känslomässiga reaktioner? 
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Kommunikation 

¢  Instruktioner 
¢ Korrigeringar 
¢ Positiv feedback / bekräftelse 
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Korrigeringar 

¢ Stopp! 
¢ Gör så här i stället! 
 
Se upp med tonen: 
 
Tydlig och vänlig! 



25/04/17 12 

Positiv Feedback 

¢  7/1 Beröm, bekräftelse och dialog 
¢ Gärna noggrann detaljerad 

Glöm inte bort möjligheten att äga sin 
egen framgång! 

 



Självkänsla 

¢ Bekräftelse 
¢ Utmaningar 
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Konflikthantering 

¢   Konflikter ska snarast handla om 
framtiden!! 

¢ Förlåt! 
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Tack för i kväll! 

 
sofia@eq.nu 
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Forsvarsmekanismer 

¢ Glömska 
¢ Rationalisering 
¢ Kompensation 
¢ Regression 
¢ Projektion 
 


