FÖRELÄSNING

”Det är så mycket mer
än det som du ser”
– en föreläsning om hur vi kan förstå placerade
barn och ungdomars ”bagage”.
Människor är inte på ett visst sätt, utan blir på ett sätt eftersom vi påverkas av de människor
som finns runt oss. När det gäller destruktiva relationer är det här självklart negativt, men
framförallt är det positivt, för det betyder att det finns möjlighet till förbättring.
Det går att påverka hur en människa beter sig, men i stället för att försöka ändra på en
person, så blir det bättre resultat om du förändrar ditt sätt att bemöta honom/henne så
kommer det att hända saker.
Eva-Lenas föreläsningar utgår från systemteori, det slautogena synsättet, lösningsfokuserad
metodik och Jesper Juuls tankesätt. Hennes styrka är att hon kan berätta avancerad teori
på ett sätt så att alla kan förstå.

Några uttalanden från tidigare åhörare:
”Du får in många teorier på ett ”enkelt” sätt. Bra att du betonar relationer, mental närvaro.
Vuxna behöver ändra strategier när det inte funkar.”
Inger, familjehem
”En bra och glad föreläsning. Ett uttrycksfullt och hjärtligt framförande. Tar med mig
mycket; genom att förstå sig själv kan man också förstå andra. Varför vi gör som vi gör,
reagerar som vi gör. Allt som vi har med oss påverkar oss och våra relationer till andra.”
Susanne Pettersson, jobbar inom LSS och familjehem
”Du har förmågan att blanda teori och praktik så det blir lättbegripligt. Bra med exempel
på situationer ur vardag. Entusiasmerande…”
Elisabeth Dehlén, konsulent, Vårljus
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Om Eva-Lena Edholm:
Jag är förskolläraren som blev familjehemsmamma till nio tonåringar under nio år och började
utbilda mig vidare vidare år efter år. Våren 2016 gick jag seminarie- och familjehandledarutbildning med Jesper Juuls internationella organisation Family-Lab, den här utbildningen är ett fint
komplement till de utbildningar som jag gått tidigare.
Mina övriga utbildningar:
• Magister i Barn- och Ungdomsvetenskap.
• Ett års distansutbildning med fördjupning inom anknytning, separationsbaserade symtom
och mognadsprocesserna genom Dr Gordon Neufeld, Kanadas främste barn- och
ungdomspsykolog med ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv.
• Grupphandledare på Systemteoretisk och Salutogen grund.
• Ambassadör för ”Jag Kan-metoden” en lösningsfokuserad metodik för barn och ungdomar 		
utformad av Ben Furman.
• Flera kurser på Stockholms Universitet med inriktning mot Barn- och Ungdomar i svåra
livssituationer.
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