Barn beter sig bra,
om de kan
– EN FÖRELÄSNING FÖR DEM SOM VILL KUNNA FÖRSTÅ VAD
DET ÄR SOM FÅR BARN ATT TJATA, KRÅNGLA OCH BRÅKA.

Barn gör så gott de kan, beteenden beror oftast inte på bristande motivation, utan på att barnet inte
har förmågan som behövs. När vuxna vill förändra barns beteende och få dem att lyda genom att
använda konsekvenser som straff, hot eller belöningar så för vi ett kring mot ”symtomen”; barnet
bråkar, får ilskna utbrott eller är passiv.
I den här föreläsningen berättar jag hur barnets frustration är grunden för barnets beteende.
Du kan använda olika metoder för få bort ett bråkigt beteende, men om frustrationen fortfarande
finns kvar så blir det ingen långsiktig lösning - den hittar bara ett annat sätt att komma ut på. Steget
till förändring börjar hos den vuxne: försöka förstå vad som kan vara orsaken till att barnet beter sig
som han/hon gör och därefter hitta sätt att hantera det som händer.
Mina föreläsningar har alltid en rejäl teoretisk grund och jag berättar på ett lättförståeligt och
användbart sätt för att ge föräldrar och personal som arbetar med barn möjlighet att hitta långsiktiga
lösningar - en positiv förändring för barnet, familjen och barngruppen.
Det här är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om:
Anknytning utifrån bland annat Dr Gordon Neufelds synsätt. Separationsbaserade symtom hos barn.
Hur frustration är grunden för många beteenden.
För vem? Vuxna som möter barn i sitt arbetsliv och alla slags föräldrar. Längd: 2-3 timmar.

Respons från de som sett föreläsningen:
”Jag vill verkligen tacka för en av de bästa
föreläsningar jag varit på. Budskapet och
infallsvinklarna blev så tydligt i och med
att du varvade personligt, fiktiva människor
och hämtat från litteraturen. Vi kolleger
diskuterade kvällen och alla är samstämmiga med att Du är toppen som föreläsare!
Tack och lycka till.”
Gun, förskollärare, Uppsala

“Min hjärna är verkligen inte densamma
som den var imorse när jag klev upp, tack
vare dig. Du är en god inspiratör och
ambassadör för alla barn ”
Karina, förskollärare, Västerås

Kontakt och sociala medier:
E-post: kontakt@evalenalarsdotter.se
Web: www.evalenalarsdotter.se
Facebook: evalenalarsdotterforelasare
Twitter: @evalenalarsdotter

”Tycker du var jättebra och engagerad.
Framförandet var så fullt av positiv
energi att timmarna gick fort. Praktiskt
och tydliga exempel varvat med teori.
Det var toppen.Jag tar med mig förståelse
för att motståndsviljan finns och påverkar.
Nyfiken också, för jag känner igen
beteendet från mig själv.”
Henrik, Hudiksvall
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