
    

  

Undervisning til foreldre 



 
 
Er det rettferdig at alle 
skal ha samme 
forventninger mot seg i 
hjemmet og på skolen 
 
 
 
 
 
 





OVERVEKT AV GODE OPPLEVELSER 

Fremmer utvikling av hjernen 

Fremmer relasjonsbygging som er en 

vaksinasjonsfaktor mot dårlig atferd 

Opplevelse av mestring 

MOTIVASJONS 
FAKTORER 



Gode opplevelser 
skapes i trygge, gode 
relasjoner! 
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Kvalitetstid: Skape positive  

foreldre - barn relasjoner 

•Hvorfor viktig med  

Kvalitetstid: 
 
•Oppmerksomhet 

•Møte barna på deres premisser 

•Øke mestringsopplevelser 

•Øke sosial intelligens 

•Dele med andre 

•Bruke fantasien 

•Oppleve kos med barnet 

•Bearbeide følelser 

•Lære ting 

•Kontakt  

•Øke selvfølelsen 

•Konsentrasjon 

 

•Hva hindrer oss: 
 
•Tids press 

•Blir matt av alle negative ting -  

 det blir da vanskelig å gjøre ting med barnet 

 

 

 



Kvalitetstid: Skape positive  

foreldre - barn relasjoner 

•KVALITETSTID PRINSIPPER 
 

•La barnet/ ungdommen lede alenetiden 

•Sett av 10 til 15 min. daglig 

•La barnet lede tempoet i leken 

•Unngå maktkamp og konkurranse 

•Ros og oppmuntre ditt barns kreativitet 

•Stimuler til fantasilek og rollespill 

•Bruk beskrivende kommentarer, unngå spørsmål 

•Oppmuntre barnet til å løse problemer selv 

•Forbered avslutning av lekesekvens 

•Le og ha det gøy 
 



Kvalitetstid: Skape positive  

foreldre - barn relasjoner 

•Fordeler for barn/ 

ungdom med ros: 
 

•Bedre selvbildet 

•Fremme mestring 

•Barnet vil gi ros til andre 

•Glade barn 

•Barna blir lettere å ha med å gjøre 

•Barna tør å prøve ut nye ting 

•Mindre aggresjon 

•Få frem den adferd du vil se mer av 

•Hva hindrer oss: 
 

•Trøtt og sliten 

•Vanskelig å se det positive 

•Atferd blir ikke alltid som forventet  

•Ikke vant til å få ros 

•Vet ikke hvordan gi ros 

•Tar ting som en selvfølge, forventer ting 
 

 

Ros og belønninger:       Bygge sosial 

kompetanse 



Ros og belønninger:       Bygge sosial 

kompetanse 

•ROS PRINSIPPER 
 

•Fang opp situasjoner der barnet/ungdommen viser 

 god/ ønsket atferd - ikke spar ros til den perfekte atferden 

•Barn blir ikke bortskjemt av ros 

•Vanskelige barn trenger mer ros 

•Ros deg selv så barna hører det 

 





IKKE BLAND POSITIV OG NEGATIV 
KOMMUNIKASJON 







                       

Samarbeid med barnet om regler og belønningssystemer 

 

 

 

 BELØNNING 
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•  Naturlig at barna utprøver grensene 

 

• Ikke ta det personlig 

 

  



 

• Utarbeid noen få oversiktlige regler som skal gjelde i 

hverdagen. 

• Foreldrene og barna/ungdommen samarbeider om 

reglene 

 

 

 

 HUSREGLER 



 

• Gi startbeskjeder og si ønsket atferd 

• Gi tydelige beskjeder 

• Gi høflige beskjeder 

 

 

 

 

 BESKJEDER 



  

• Mor: Hver gang vi setter oss til bordet må du 
kritisere maten og ødelegger måltidet for oss   



• Du budskap inneholder kritikk 

• Jeg budskap inneholder følelser og egne behov og 

konkret ønsker om endring. 

• Vær kort i beskrivelsen av det negative og hvilke 

positive endringer som ønskes. 

• Ikke ha fokus på det du ikke ønsker 



 

 

Når vi setter oss til bords ønsker jeg at vi snakker rolig til 

hverandre og setter pris på maten ( Jeg budskap med 

utrykk for ønske) 

Jeg budskap 



• Overse avvikende atferd som ikke volder problemer for 

barnet eller andre 

• Gi en beskjed om gangen 

 

  





 

Gjennomsnittlig 17 beskjeder pr 30 min i 4-8 

årsalder. 

Gjennomsnittlig ved atferdsproblemer 40 

beskjeder 

 

  



[Bitmap Data] [Bitmap Data] 



 

 

• Gi beskjeder når du har blikkontakt med barnet 

• Lag en oversiktlig plan over gjøremål 

 

  



 

Unngå unødvendig maktkamper 
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er 



Bruk ikke-fysiske fremgangsmåter 

Konsekvenser 



• Naturlige konsekvenser 

 

• Logiske konsekvenser 

 

• Forbered barnet på konsekvenser 

 

• Konsekvens bør komme straks 

 

 

 konsekvenser 



 

• Unngå å bruke barnets ressurser som straff 

 

 

  





Bruk heller datatid eller tv tid 



 

Tenkepauser 







Låg kontroll 

Autoritativ 

Ettergivande Forsømmande 

Autoritær 

Lite varme Mykje varme 

Høg kontroll 


