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Introduktion
Hvad tænker mit barn? gør det muligt for dig at anskue verden fra 

barnets synspunkt, samtidig med at du overvejer din egen 
indfaldsvinkel som forælder. Bogen er udformet som en hjælp til at 

tolke dit barns adfærd, og den kommer med løsningsforslag til 
mange af de svære situationer, som ofte opstår i hverdagen.

Undervejs i børns opvækst vil der altid opstå svære 
situationer. Denne bog samler den mest relevante 
børnepsykologi, neurovidenskab og anerkendte 
erfaring i overskuelige afsnit. På den måde har man 
let adgang til relevant information i det øjeblik, 
man har brug for den. Ud over at rådgive om den 
øjeblikkelige situation giver bogen også vejledning 
i, hvordan man kan håndtere udfordringer løbende. 
Hvert tema giver således tips til, hvad man kan 
gøre på længere sigt.

De forskellige udviklingstrin
Bogen omhandler børn i alderen fra to til syv år. 
Det er de år, hvor børn begynder at udforske 
verden, mestre sproget, få venner og hævde deres 
uafhængighed.
 For at du kan indstille dig på dit barns indre 
tankeverden i en bestemt alder, er kapitlerne 
tydeligt inddelt i tre aldersgrupper:

 2-3 år
 4-5 år
 6-7 år

Hvert kapitel stemmer mest muligt overens med de 
vigtigste udviklingstrin i den pågældende alder. På 
samme måde som da din baby først lærte at sidde, 
så at stå og til sidst at gå, foregår hjernens udvikling 
i en bestemt rækkefølge. Men husk: Alle børn er 
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unikke, og selvom disse stadier groft set følger efter 
hinanden, så vil ethvert barn gennemgå dem i sit 
eget tempo.

En nutidig tilgang
I alderen fra to til syv udvikler pigers og drenges 
hjerner sig stort set ens, og det samme gælder deres 
måde at tænke på. Så selvom bogen skiftevis anvender 
betegnelserne “han” og “hun”, kan kønnene byttes om. 
Og eftersom kønsrollerne er blevet mere flydende, og 
børnepasning ikke længere primært anses som 
mødres domæne, fungerer de enkelte situationer for 
alle forældre. Selvom bogen omtaler mødre og fædre, 
er den udformet, så den kan anvendes af alle, der 
ønsker at forstå børn bedre – hvad enten det er 
familiemedlemmer, lærere eller pædagoger.

Den psykologiske baggrund
Bogens mere end 100 dagligdags situationer giver 
dig mulighed for hurtigt at sætte dig ind i, hvorfor 
dit barn siger og tænker, som det gør. Samtidig 
tager den højde for din egen situation og dine 
mulige følelser.
 Det er ikke kun børn, der hver dag bombarderer 
deres forældre med et væld af spørgsmål. Ofte har 
forældre også selv brug for svar på utallige 
spørgsmål: Skal jeg give op over for plageriet? 

FOR DET LILLE BARN UDGØR FORÆLDRENE  
HELE VERDEN. DEN MÅDE, FORÆLDRE  

BEHANDLER DERES BARN PÅ, HAR DIREKTE  
KONSEKVENS FOR BARNETS SELVOPFATTELSE.

Hvordan skal vi håndtere skærme? Hvorfor vil han 
ikke gøre, som jeg siger? Bogen her leverer svar på 
disse og mange andre spørgsmål.
 Bogen er opbygget omkring enkeltsituationer. 
Dermed kan du hurtigt finde de oplysninger, du 
skal bruge for at løse det problem, du står med. Du 
får et kvalificeret bud på, hvordan du skal reagere, 
men også større viden om dit barns tanker og 
bevæggrunde og dets udviklingstrin. Dermed ved 
du, hvordan du fremover skal tackle en tilsvarende 
situation – og det giver større selvtillid.
 Der kan være små forskelle i årsagerne til 
bestemte adfærdsmønstre hos børn, som for 
eksempel raserianfald eller søskendeskænderier. 
Derfor er der også forskellige bud på, hvordan 
de bedst håndteres. Her hjælper diagrammer  
dig med at vurdere, hvilken situation  
I står i, og giver dig valget mellem  
to handlemuligheder.

 Bogen igennem er der emner, der samler viden 
om nogle af de mest almindelige 
opdragelsesspørgsmål – såsom at spise ude, 
sovevanskeligheder og bilrejser – i en kort, praktisk 
vejledning med specifik rådgivning til hver 
aldersgruppe.

Et bedre forhold for jer begge
Ved at hjælpe dig med at fortolke dit barns adfærd 
håber vi, at du bliver bedre til at håndtere nogle af 
forældrerollens mere udfordrende øjeblikke – og at 
du som følge heraf knytter et tættere bånd til dit 
barn både nu og i fremtiden.



KAPITEL 1

Hvilke ønsker har du for 

dit 
barn?
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Dine egne  
barndomsoplevelser

Alle har deres eget unikke udgangspunkt for forældrerollen, og dette 
udgangspunkt udspringer af ens egen barndom. Måske gentager du den 
opdragelse, du selv fik, hvis du mener, den fungerede for dig. Eller måske 
forsøger du at give dit barn den opdragelse, du ville ønske, du havde fået. 

Som hjælp til at forstå din egen opdragelsesmetode 
kan du bruge følgende spørgsmål som stikord til at 
beskrive de følelser, du har om din egen barndom. 
Bed en eventuel medforælder om at gøre det 
samme. Gennemgå spørgsmålene, skriv jeres tanker 
ned, og kig så svarene igennem sammen. Bliv ikke 
overrasket, hvis de fremkalder stærke følelser. Brug 
det, I opdager, til at overveje jeres styrker og 
svagheder og finde ud af, hvordan I bedst 
samarbejder om jeres barn.

Hvad angik fysiske tegn på 
kærlighed:

Mine forældre  
opdragede mig:?

 strengt og kompromisløst
 afslappet og uformelt
 med kærlighed og grænser

 blev strengt håndhævet
 var fleksibel

 at mine søskende og jeg blev behandlet ens
 at mine forældre havde favoritter

 at skændes i mit påhør
 aldrig at skændes foran mig
  at vrisse, surmule eller bruge sarkasme
 at skændes i mit påhør, for så at blive venner igen 

 mine forældre var ligeglade
 mine forældre accepterede mine resultater
 mine forældre pressede mig til at yde mere

 jeg fik lov til at udtrykke negative følelser
 jeg blev bedt om kun at udtrykke positive følelser
 mine forældre lyttede ikke til, hvad jeg følte

 familieferier var vigtige
 vi tilbragte sjældent tid sammen som familie

 jeg fik det, jeg ønskede mig
 jeg fik kun det, jeg havde brug for
 jeg led afsavn

 jeg fik masser af kærtegn
 jeg fik kærtegn, når jeg havde brug for det
 mine forældre gav mig ikke mange kærtegn

1 3

Mine forældre håndterede  
konflikter ved:?

Angående ferier:?

Hvad angik materielle 
goder:?

?

Vedrørende min  
skolegang:? Vedrørende følelser:?

Min sengetid:?

Som barn følte jeg:?

En fælles tilgang
For at gøre det hele lidt mere kompliceret er det i 
mange tilfælde ikke kun dine ønsker, der tæller. 
Hvis I er to om forældrerollen – hvad enten det er 
din nuværende partner, en tidligere partner eller et 
andet familiemedlem – kan din medforælder have 
helt andre erfaringer og synspunkter. Måske er I 
slet ikke klar over, hvor forskellige jeres tilgange er, 
før I har snakket tingene igennem.
 Hvis I forstår hinandens tilgang til 
forældrerollen, såsom holdninger og forventninger, 
kan I bedre undgå misforståelser og bebrejdelser. I 
vil også lettere kunne blive enige om, hvordan I vil 
opdrage jeres barn.

Når man er alene om opgaven
Hvis du opdrager dit barn alene, kan du selv 
bestemme, hvordan du gør det. Men det kan være 
en stor hjælp at tale med en nær ven eller et 
familiemedlem om de eventuelle problemer, du 
står med, for at få sat dem i perspektiv.

D i n e  e g n e  b a r n d o m s o p l e v e l s e r



HVAD BETYDER MEST FOR DIG?

På modstående side finder du en række positive 
karakteregenskaber – tilføj gerne flere. Brug dem 
som udgangspunkt, når du besvarer spørgsmålene 
herunder. Hvis I er to forældre, så prøv at 
sammenligne jeres svar. På den måde kan I finde ud 
af, hvordan I er forskellige, hvor forskellene stammer 
fra, og hvordan I bedst finder en fælles kurs.
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Hvad er dine 
værdier? 

At opdrage et barn kan være den mest givende opgave, du 
nogensinde vil få – og den mest udfordrende. Det kan være lettere, 

hvis du er bevidst om dine tanker, holdninger og overbevisninger om 
opdragelsen og forældrerollen. Forsøg at lade de værdier, der 
betyder mest for dig, være vejledende for, hvordan du agerer.

Opdragelse er også en opdagelsesrejse. Vi lægger 
alle ud med de bedste intentioner, fast besluttede 
på at skabe et harmonisk hjem. Undervejs får vi 
brug for tålmodighed, venlighed, forståelse og 
mange andre positive karakteregenskaber. Hvor let 
eller svært det er at finde disse egenskaber i sig selv, 
afhænger af ens personlige udfordringer, livets op- 
og nedture og den stress, der deraf følger. For ikke 
at blive suget ned i dagligdagens kviksand er det en 
god ide at definere og styrke sine værdier.

Din opdragelseserklæring
Værdier er de ting, man står for – de egenskaber, 
man gerne vil huskes for. Hvis du kender dine 
værdier og jævnligt minder dig selvom dem, vil det 
hjælpe dig med at blive den slags forælder, du gerne 
vil være. Tænk på dem som en jobbeskrivelse eller 
en hensigtserklæring om, hvem du er som forælder.
 Hvis der er en medforælder, bør man foretage en 
sådan undersøgelse af egne værdier sammen med 
vedkommende. Det kan nemlig være dybt 
forvirrende for børn, når de oplever forskelle i 
forældrenes værdier. Hvis I trækker i samme retning, 
vil det være lettere for barnet at forstå, hvad der 
forventes af det. Dermed vil det føle sig mere trygt.

  Hvad er vigtigt for dig som forælder?  
  Hvilken slags forælder ønsker du at være?
  Hvilket forhold vil du gerne opbygge til dit  

 barn?
  Hvordan ville du være, hvis du var den ideelle  

 udgave af dig selv?
  Hvordan vil du gerne høre folk beskrive dit  

 barn?
  Hvordan vil du helst have, at dit barn beskriver  

 dig senere i livet?

Vælg de fem værdier, der 
er vigtigst for dig ved hvert 
spørgsmål nedenfor:

?
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MAN BØR HUSKE,  
AT BØRNS HØJESTE ØNSKE  

ER AT BLIVE FORSTÅET AF DE VOKSNE.

S æ t  d i t  b a r n  i  c e n t r u m 1 71 71 6 H v i l k e  ø n s k e r  h a r  d u  f o r  d i t  b a r n ?

Tag udgangspunkt  
i barnet 

Små børn har hverken nok ord eller livserfaring til at kunne forstå 
og forklare deres følelser. De kan kun vise dem gennem deres 

opførsel. Hvis du husker det, når du er sammen med dit barn, vil 
det være enormt gavnligt for dets følelsesmæssige trivsel.

At tage udgangspunkt i barnet betyder, at du 
fokuserer på dit barns følelser. Og at du anerkender, 
at barnet er på et udviklingstrin, hvor disse følelser 
stadig er ved at tage form. Man skal forsøge at 
undgå at betragte barnet som uartigt eller 
vanskeligt. I stedet skal man prøve at forstå, hvad 
barnet i virkeligheden forsøger at meddele, når det 
opfører sig på en måde, der virker uhensigtsmæssig 
for de voksne. Hvis du for eksempel opfatter dit 
barn som ulydigt, overvejer du måske, hvordan du 
skal straffe det. Men hvis du i stedet forstår, at 
barnets opførsel er et udtryk for, at det kæmper 
med vanskelige følelser, vil din første indskydelse 
være at forsøge at hjælpe det gennem disse følelser.
 At tage udgangspunkt i barnet er ikke det samme 
som at lade barnet få sin vilje. Det er en anerkend-
else af, at barnet stadig er under udvikling, og at de 
erfaringer, det får nu, danner grundlag for, hvordan 
det bliver som voksen.

Derfor er empati vigtig
Vi ved nu fra neurovidenskab og hjerneskanninger, 
at opmærksomhed og empati fra forældrene har 
direkte indflydelse på udviklingen af barnets  
psyke. 

 Vær en god rollemodel Børn lærer først og 
fremmest ved at iagttage og efterligne sine 
forældre. Derfor har de meget stor indflydelse på, 
hvordan barnet bliver som voksen. Opfør dig på en 
måde, som du gerne vil have dit barn til at kopiere.

 Afvent ro Når små børn er bange, frustrerede 
eller vrede, vækker det amygdala. Det er den 
primitive del af hjernen, som håndterer frygt og 
forsvar. Det resulterer i, at dit barns krop og hjerne 
bliver bombarderet med stresshormoner. I den 
situation er dit barn ikke i stand til at høre, hvad 
du siger. Din første opgave er derfor at hjælpe 
det med at dæmpe sin stressreaktion – og 
ikke at holde den ved lige gennem hård 
disciplin eller råben.

 Fald selv til ro Når du bliver 
provokeret af dit barns 
opførsel, mister du selv 
evnen til at tænke rationelt 
og vurdere, hvad der er 
bedst at gøre. Hvis du 
oplever det, så vent et 
øjeblik. På den måde  
kan du genvinde 
kontrollen. 

 Anerkend både positive og negative følelser 
hos dit barn Vores børn udtrykker nogle gange 
negative følelser såsom had eller tristhed. I de 
situationer vil vi forældre ofte have lyst til at 
distrahere barnet fra følelsen eller bede det om ikke at 
føle sådan. Men i stedet for at afvise barnets følelser 
bør man anerkende dem og sætte ord på dem. 
Dermed lærer barnet at bearbejde og håndtere dem.

 Bedre til at håndtere livet Et barn, der mødes 
med empati af forældrene, når det er ked af det, 
klarer sig bedre i skolen og er bedre til at håndtere 
stress. Det skyldes, at forældrene er med til at 
opbygge de nervebaner, der regulerer barnets 
følelser, når de fokuserer på disse følelser og 
hjælper barnet med at sætte ord på dem.

 Et mere afbalanceret temperament Når man 
trøster sit barn, hjælper man det med at berolige og 
regulere dets autonome nervesystem. Hvis man 
omvendt konstant udløser barnets alarmsystem ved 
at råbe eller skælde ud i den tro, at barnet så bliver 
“artigt” eller “stille”, forstærker man blot barnets 
primitive kæmp eller flygt-reaktion. Dermed bliver 
det ekstra vagtsomt over for trusler og mere 
tilbøjeligt til følelsesudbrud.
 Selvfølgelig kan du ikke tilgodese dit barns behov 
hele tiden. Men hvis du forholder dig så varmt og 
empatisk som muligt til barnet gennem hele dets 
barndom, vil det have de bedste forudsætninger for 
at blive en varm og empatisk voksen.

En huskeliste for forældre
Nogle få vigtige rettesnore kan hjælpe dig med at 
huske, hvordan du bør opføre dig i enhver situation:


