
10
sätt att berömma
ditt barn för att

bygga självkänsla
och grit.



Du vill berömma ditt barn när
hon eller han gjort något bra.
Men visste du att ditt beröm kan
stjälpa mer än hjälpa?

Här är 10 tips för dig som vill
bygga ditt barns självkänsla och
möjlighet att orka bli sitt bästa
jag.

1. Var lite mer
specifik när du ger
beröm.
Om du är nöjd med hur ditt barn agerade när
ni var i affären säg inte bara ”vad duktig du
var när vi handlade”. Ge lite mer detaljer kring
vad det var som var bra. ”Vilket tålamod du
hade när vi väntade i kön till kassan. Du
orkade stå stilla fastän det tog så lång tid!”

Beskrivande beröm gör att barnet slipper
gissa vad det var som var bra. Då blir det
lättare för barnet att förstå vad det var du var
nöjd med och därmed lättare att komma ihåg
att göra om det nästa gång.



2. Var tydlig med
hur du mäter en
bra prestation.
Börja med att sätta ett realistiskt mål
som barnet kan nå. Ge sedan positiv
återkoppling när barnet närmar sig målet.

Till exempel, om målet är att göra
morgonrutinen smidigare och snabbare
kan du säga ”jag gillar att du packade
ryggsäcken och ställde den vid dörren
igår kväll. Det gjorde att du blev klar att
gå till skolan fem minuter tidigare än
vanligt. Bra jobbat!"



3. Var uppriktig
när du ger beröm.
Barn känner direkt om du inte menar det.
Överdrivet beröm som ”du är det bästa
fotbollsspelaren i hela världen” kan göra
att barnet börjar tvivla på dig. Att du inte
pratar sanning eller ännu värre, att du
inte har förmåga att bedöma hans eller
hennes prestation och förmågor.



4. Beröm ditt barn
för det hårda
arbetet snarare än
talang.
Fokusera på att kommentera ditt barns
ansträngning eller vilken teknik hon eller han
använder. Forskning visar att människor som
tror att de är födda men en viss talang oroar
sig för att de inte kan förbättra sig.

Att säga att ”du har alltid varit fantastiskt
duktig på att rita” riskerar att göra att barnet
undviker utmanande uppgifter för att hon
eller han är rädd för att misslyckas. Det är
bättre att ge beröm som ”vilka coola färger
och former du har valt”.



5. Betona barnets
utveckling när du
ger beröm.

Att bedöma ditt barns ansträngning och
strategier är halva poängen. Den andra halvan
är att se till att barnets ansträngning lönar sig.

Leta efter den allra minsta förbättring och lyft
fram den. Det kan hjälpa barnet att behålla
motivationen vilket är särskilt viktigt och
utmanande för barn med adhd. Försök säga
saker som ”det syns verkligen hur mycket du
har tränat på att cykla. Du har mycket bättre
balans, du bromsar bättre och orkar trampa
längre jämfört med när vi började cykla i
våras.”



6. Undvik att ge
överdrivet beröm.
Vi har alla hört beröm som ”du är så smart,
gullig och helt perfekt!” Beröm som inte gör
mycket för att motivera barn med
uppmärksamhetssvårigheter.

Faktiskt kan den här typen av beröm snarare
få barnet att börja tvivla på om hon eller han
verkligen är smart. Det finns bättre sätt att
stärka ditt barns självkänsla.



7. Betona hur ditt
barns agerande
påverkar andra
människor.
Beröm ditt barn när de gör något som får
andra människor att må bra. Du kan till
exempel säga ”Titta vad glad brorsan blev när
han fick låna leksaken av dig!” eller ”tack för
att du gick ut med soporna, precis vad jag
behövde hjälp med.”

Det här har även den positiva sidoeffekten att
du visar att du uppmärksammat barnets
ansträngning och att hon eller han är en
värdefull familjemedlem.



8. Hjälp ditt barn
att uttrycka sina
känslor.
Ibland behöver barn med adhd hjälp att
identifiera sina egna känslor för att kunna
uppskatta sin bedrifter.

Du kan till exempel säga ”jag är stolt över dig
för att du har jobbat så hårt med svenskan att
du fick ett så bra resultat på provet!”. Kanske
även lägga till ”du måste vara så stolt över att
du pluggat så mycket inför provet att det
gjorde stor skillnad på resultatet!”



9. Beröm processen
och inte resultatet.
För barn med adhd kan det här vara särskilt
viktigt. Det kan krävas många försök innan
barnet lyckas nå ett resultat så leta efter sätt
att få ditt barn att orka hålla ut.

Istället för att säga ”den här läxan gjorde du
jättebra” kan du säga ”jag är verkligen
imponerad över hur du anstränger dig för att
göra uppgifterna. Även om inte alla blir precis
som det var tänkt i exemplen så gör du ett
jättebra jobb med läxan!”



10. Undvik
jämförelse med
andra.
Beröm ditt barn för att hon eller han har lärt
sig en ny förmåga snarare än att peka ut att
barnet är bättre än någon annan.

Istället för att säga att ”jag är så stolt över att
du vann frågesporten” kan du säga ”jag är så
stolt över dig att du lärt dig så mycket i det
här ämnet!” Beröm som handlar om att
barnet är bättre än sina kompisar kan leda till
att de börjar tvivla på sina förmågor, särskilt
när de ställs inför tuffare motstånd.



Vi
[vuxna]

kan
hjälpa våra
barn att få

tillgång till alla
sina styrkor!
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