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Logg inn
|
Ny bruker

GRENSESETTING: Å unngå konflikter kan være å gjøre både deg og barnet en bjørnetjeneste. Bli enige om hva dere bestemmer, og hva barnet får bestemme. ©
llustrasjonsfoto: Colourbox.no
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Bli den første blant dine venner til
å like dette.
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Sengevæting?
Her kan du lære mer om sengevæting, et
vanlig problem hos barn.
www.torrhelenatten.no
Mange foreldre fortviler over situasjoner som
denne. Og barna har det heller ikke så bra,
selv om utholdenheten ser ut til å være
ubegrenset, og de nekter å samarbeide
uansett hva man gjør.
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– For å forebygge eller få slutt på anfall av
denne typen, er det viktig at du forstår hvorfor
barnet gjør som det gjør, sier Are Karlsen, fagutviklingsleder i Barne-, ungdoms- og familieetaten
(Bufetat) region sør. Sammen med Jørn Isaksen har han gitt ut boka «Foreldrelappen» (Publicom) – en
håndbok i barneoppdragelse.
– Kunne mange foreldre egentlig trengt et oppdragelsessertifikat? Eller i hvert fall et kurs?

http://www.klikk.no/foreldre/gladebarn/article689276.ece
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– Nei. For de fleste handler det om å bli bevisste. Er man trygg på hva som fungerer, kan man få
en mye mer positiv tilværelse for alle parter, sier Karlsen.

Fokuser på det positive, overse det negative
– Ved å rose det som er bra, skaper du enkelt et positivt miljø i familien, sier Karlsen og demonstrerer:
Sønnen din på fire leker på gulvet og begynner å skrike høyt. Du sier: «Nei, ikke den høye stemmen her
inne.» Men gutten fortsetter. Vent så til han et øyeblikk er stille, og si: «Se så flink du er, du klarer jo fint
å være stille». Det kan være nok til at du får ro. Hvis han ikke begynner igjen, snakk med ham etter en
liten stund: «Hva bygger du? Så fint det blir!»
Slik unngår du at han skriker igjen for å få oppmerksomhet.
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Hvorfor velge
økologisk barnemat?
Les mer

Følg opp det du sier
Per (3) sitter med en støyende brannbil og dominerer hele stua. Du har besøk, og sier: «Nei, nå må vi
legge vekk bilen, den bråker, og vi vil gjerne snakke i ro».
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Per fortsetter uten å bry seg. Du gjentar beskjeden.
– Hvis det fortsatt ikke hjelper, er det på sin plass å ta fra ham bilen, sier Karlsen.
Barnet må faktisk lære at det ikke bare er tomme ord når du forteller hvilke konsekvenser noe vil
få.
NB! Gi barnet en skikkelig sjanse til å legge bort bilen først.

Dette er
ferieverstingene for
magen
Les mer
ANNONSE BI LAG

Avled
Situasjonen med brannbilen kunne du kanskje også løst ved å rette oppmerksomheten mot noe annet:
«Nå begynner barne-tv», eller: «Se, nabobarna aker ute», og så ryddet vekk bilen når han løp til tv-en
eller døren.
– Foreslå hyggelige alternativer til det du ikke ønsker, så unngår du kanskje konflikt, sier Karlsen.

Slik pakker du bilen
smart
Les mer

Velg dine kriger
Å unngå konflikt i brannbilsituasjonen, kan være å gjøre både deg og barnet en bjørnetjeneste. Da lærer
han jo at det «lønner» seg å ikke høre etter.
Men hvis han insisterer på å ha på seg supermanndrakten sin på en uformell fest hos din søster, er det
kanskje ikke så farlig? Vi vil jo ikke krangle hele tiden.
Les også:
Ta grep mot mobbing
Lekser fra første stund
12 råd til positiv barneoppdragelse

GI ROS: Fokuser på det positive, og gi ros når barnet er rolig. Slik kan du unngå at han skriker igjen for å få oppmerksomhet.
© Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Se også disse sakene
12 råd til positiv
barneoppdragelse
Unngå den klassiske
foreldrefellen - disse
kjørereglene funk...
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New Deal Scandinavia

Foreldrekurs i Oslo

Salgstrening Rådgivertrening
Salgsledertrening Org. Utvikling
www.new-deal.no

Gravid eller nylig fått barn? Delta på
kurs lør 1. oktober!
www.tilknytningspedagogene.no

Slik straffer du barna
Det er fort gjort å
gjøre noe du angrer
på. Se hvor
grensene...
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