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F E M  E N K L A  S T E G  F Ö R  F Ä R R E

K O N F L I K T E R  P Å  S O M M A R L O V E T  



1.  
Gör en plan för

dagen

Gör en plan för dagen. Rita upp ett schema för 

dagen där det syns i vilken ordning ni ska göra 

saker och hur länge ni ska hålla på med de 

olika aktiviteterna. 

Gå igenom planen med ditt barn. Be gärna 

barnet tolka planen och själv berätta vad den 

innebär så får barnet en starkare koppling till 

de olika aktiviteterna.  



2.  
Bemöt hårt med

mjukt

Bemöt barnets hårda ord och ilskna röst med 

lugn och vänlighet. Du klarar det om du är 

beredd och har bestämt dig innan. 

Undvik att se barnets agerande som en 

trotshandling mot dig som förälder utan som 

en naturlig följd av barnets svårigheter med 

impulskontroll. 

Håll vänligt fast vid din linje, prata med mjuk 

röst och hitta gärna något humoristiskt att 

säga i situationen.  



3.  
Släpp och gå vidare

Acceptera ditt barns svårigheter och se det 

inte som ett nederlag när något spårar ur. Det 

är en naturlig del av er vardag och inte ett 

misslyckande från din sida. 

När något gått fel släpp det och gå vidare. 

Glöm förmiddagens bråk, din känsla av att ha 

blivit dåligt behandlad och ditt barns ilskna 

beteende. Du tjänar inget på att lagra 

oförätter. Släpp frustration och göra en mental 

omstart. Du mår bättre, får bättre beteenden 

hos ditt barn och du triggar färre konflikter.   



4.  
Hjälp ditt barn

Hjälp ditt barn att vara sitt bästa jag. Serva 

med kläder på morgonen om det är svårt, 

packa väskan när ni ska i väg, påminn vänligt 

om tider som gäller och föreslå aktiviteter att 

göra under dagen.  

Att hjälpa ditt barn i vardagen är inte att curla. 

Barn lär sig bättre genom att lyckas än att 

misslyckas. Er relation är viktigare än att 

försöka lära barnet genom att tjata och bråka. 

Tjat verkar för övrigt inte ha någon större 

effekt. Vilket barn ändrar egentligen beteende 

genom att vi tjatar?



5.  
Prata om det som

är bra

Prata positivt om vad ni ska göra, vad som har 

gått bra, vad barnet lärt sig och hur mycket du 

älskar ditt barn. Bygg upp en känsla av att det 

är mycket som fungerar trots motgångarna. 

Det stärker er relation vilket är viktigt både nu 

och för framtiden. Att prata om det som funkar 

hjälper ditt barn att bli mer nöjd med sig själv 

och det hjälper dig att hålla fokus på det som 

funkar. 

Kom också ihåg att ge dig själv cred för det du 

gör bra. Du är den viktigaste personen för ditt 

barn!



Lycka till! 
F U N K A M E D A D H D . S E


