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"Mamma, du gör min hjärna så liten."

Jag minns hur de orden fick mig att stanna upp. Jag ville ju möta
våra barn utifrån ömsesidig respekt. Jag ville möta dem på det sätt
som jag själv ville bli mött, eller ännu hellre på det sätt som de ville

bli mötta.

Det kan vara utmanande att möta ett frustrerat barn. Om du utgår
från att barnet behöver förändras ligger det nära till hands att locka,
hota och ta hjälp av guldstjärnor och timeout-stolar. När du istället
utgår från att barnet gör så gott det kan för att tillgodose sina behov
finns andra lösningar där båda parter känner sig sedda och tagna på

allvar.

I boken delar familjecoachen Maria Klein med sig av sin erfarenhet
som föreläsare, kursledare, coach och mamma. Hon berättar med
både humor och allvar om egna och andras utmaningar, framgångar
och bakslag. Du uppmuntras att utforska och lita på din egen inre

kompass.

En liten inblick i vad som tas upp i boken:

Att möta barn utifrån ömsesidig respekt handlar mycket om dig och
din förmåga till reflektion, mod, sårbarhet och ansvar. Du kommer



att få utforska dig själv, dina tankar, känslor och reaktioner när det
gäller vem du är men också ditt föräldraskap (eller ledarskap inom
förskola/skola). Du får sedan tips på hur du på ett ärligt sätt kan låta

barnet du möter få lära känna dig. När du möter barn är det
avgörande hur du väljer att se på barnet och hur du väljer att använda
den makt som du som förälder har. För att nå kontakt och samarbete
tror jag det är viktigt att du är nyfiken på barnets tankar, känslor,

behov och önskemål. En relation som grundar sig i ömsesidig respekt
(där båda blir sedda, hörda, bekräftade, respekterade och tagna på
allvar) berikar alla inblandade. Avslutningsvis knyts säcken ihop när
du tillsammans med barnet hittar lösningar på de problem som ni

upplever.
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