
1. Har du morgonrutiner för era vardagar som du är
nöjd med?

2. Har du kvällsrutiner för era vardagar som du är
nöjd med?

3. Planerar du veckans aktiviteter för barnen?

4. Har du rutiner som du är nöjd med kring
matsituationerna?

5. Säger du minst tre gånger i veckan något
uppmuntrande till dina barn?

6. Väljer du oftast vilka strider som är värda att ta
med barnen?

7. Möter du hårda ord från dina barn med mjuk röst?

8. Förbereder du ditt barn inför kommande
situationer?

9. Umgås du helt kravlöst med ditt barn en kvart
minst tre gånger i veckan?

10. Lyssnar du aktivt på ditt barn utan att lägga egna
värderingar i vad de säger?

Ta tempen på dina vanor!
Ja Hyfsat Nej



Ja Hyfsat Nej

11. Rör du dig en minst en halvtimme utomhus tre
dagar i veckan?

12. Gör du något du själv blir glad av varje vecka?

13. Uppmärksammar du saker du gör bra varje dag?

14. Äter du mat du mår bra av?

15. Ger du dig tid att bara vara och vila hjärnan?

Hur gick det för dig?
Räkna ihop! Du får 2 poäng för varje ja, 1 poäng för varje hyfsat och 0 poäng för nej.

0-10 poäng
Svalt på vanor-fronten. Du har inte riktigt hittat alla dina goda vanor än men ingen fara.
De goda nyheterna är föräldrastrategierna kommer att ge dig en knuff i rätt riktning.
Fokusera på sådant som handlar om att lista vad det är du önskar att du får gjort och gör
en tuff prioritering - välj en enda vana att börja med. Sedan är du igång!

11-20 poäng
Bra jobbat! Det är härlig svensk sommarvärme på dina vanor! Du har trimmat in flera
vanor som gör din vardag smidigare. Fortsätt så och lista gärna alla saker du redan gör
som är svårt. Det kommer att ge dig energi att ta tag i resten som du vill styra upp.

21-30 poäng
Men grymt bra! Det blåser varma medelhavsvindar på dina vanor. Du har skapat ett
riktigt bra stöd för ditt barn och inte minst - för dig själv! Kanske är det dags att ta tag i
en del ovanor. Du kan känna dig riktigt nöjd med dig själv och det finns bara en sak att
göra: Ge dig själv en stor belöning och fortsätt göra det du gör!


