
Í stað þess að reyna að ná fram 
skilyrðislausri hlýðni er gott að bjóða 
upp á val milli tveggja kosta: „Hvort viltu 
fyrst borða morgunmat eða fara í fötin?“

Andrými 
Stýrum atburðarásinni 
í betri farveg

Líður þér eins og þú þurfir að öskra? 
Gefðu þér 10 sekúndna pásu. 

Andaðu hægt inn og út fimm sinum. 
Reyndu í kjölfarið að tala við barnið 

á yfirvegaðan hátt. 

Milljónir foreldra hafa sagt að þessi 
æfing hjálpi - MIKIÐ!

Þú setur rammann - en gerðu það vingjarnlega. Það er 
eðlilegt að gera kröfur um að barnið þurfi t.d. að klára 
skólaverkefni áður en það horfir á sjónvarpið. 

Sýndu barninu samkennd en stattu við það sem þú segir.  
Ef barnið fær ekki það sem það vill er eðlilegt að það sé 
svekkt yfir því.

Haltu ró þinni þegar þú setur barninu mörk. Þú getur ekki 
stjórnað tilfinningum barnsins en þú stýrir eigin viðbrögðum. 
Ef þú sýnir festu og vinsemd er líklegra að barnið læri að 
virða mörkin.

Hlustaðu á barnið og bjóddu því að taka þátt í að finna 
lausn ef það er ósátt við reglurnar sem þú setur. Er barnið 
mögulega með betri hugmynd sem allir eru sáttir við?

Reyndu að grípa erfiða hegðun um leið og hún 
birtist og beina athygli barnsins í jákvæðari átt. 

Komdu í veg fyrir það áður en það gerist! Þegar 
þú finnur að börnin eru orðin eirðarlaus, stingdu 
upp á einhverju skemmtilegu eða áhugaverðu: 
„Kíkjum aðeins út!“

Höldum 
áfram 

að nota 
foreldraráð 
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Öll börn sýna stundum erfiða hegðun. Það er fullkomlega eðlilegt þegar börn eða unglingar eru þreytt, svöng, hrædd,  
óörugg eða að læra á sjálfstæði sitt. En þau geta reynt á þolmörkin þegar við erum föst heima til lengri tíma! 

Börn eru líklegri til að hegða sér vel ef þau fá reglulegar 
samverustundir með foreldrum, hrós fyrir það sem þau 
gera vel og fasta rútínu í daglegu lífi.

Feldu börnum og unglingum ábyrgð á einföldum verkefnum 
á heimilinu. Gættu þess bara að verkefnin hæfi getu þeirra. 
Hrósaðu þeim fyrir að klára verkefnin sín!
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Krefjandi hegðun
FORELDRAHLUTVERKIÐ Á TÍMUM COVID-194

Smellið hér til að  
nálgast frekari foreldraráð.  

WHO

Smellið hér til að  
nálgast frekari foreldraráð.  

UNICEF
Á fleiri 

tungumálum

Ef þú þarft á stuðningi að halda er Hjálparsíminn 
1717 og netspjallið 1717.is til staðar fyrir þig allan 

sólarhringinn. Hafirðu áhyggjur af velferð barns 
skaltu hafa samband við barnanúmerið 112.

Fyrir frekari upplýsingar smelltu á tengla hér að neðan:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs

