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Hvis du selv er opvokset med den gammeldags opdragelsesmetoder: "Gør som jeg siger, ikke som jeg 
gør!", trusler, straf, skyld og skam, kan din øjeblikkelige reaktion på dit barns "negative" opførsel være at 
stoppe dit barn øjeblikkeligt ved at benytte de samme opdragelsesmetoder som dine forældre gjorde. 

Adfærd er kommunikation 

Adfærd er faktisk den vigtigste kommunikationsform vi har. Derfor vil jeg gerne lære dig at blive bevidst 
om din og dit barns adfærd. 
Dit barns adfærd (selv den negative adfærd) repræsenterer dit barns behov og følelser. 

Det er vigtige oplysninger til dig, som du risikerer at lukke ned for, hvis du ubevidst benytter de gamle 
opdragelses metoder. Adfærd indeholder altid en vigtig besked. Hvis vi stopper disse vigtige beskeder 
ved at slå hårdt ned på vores børn, mister vi disse lærerige øjeblikke.  

Øvelse 
Se dit barns adfærd med nye briller (uden skyld eller bedømmelse). At ændre måden du ser dit barn på, 
starter med at du ændre måden du taler om dit barns opførsel på. 

Eksemplerne herunder indeholder frygt-baserede og ubevidste udtalelser om et barns adfærd i venstre 
side. I højre side vises, hvordan du på en bevidst og kærlig måde kan se dit barns opførsel på. 
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Mit lille tumling er så vild, trodsigt og 
hidsig 

Mit lille tumling er sultent/træt/ 
overstimuleret, men har endnu ikke lært 
at udtrykke det  

Mit barn har svært ved at forstå mig, 
og tror det er hende, der er noget galt 
med. 
Eller mit barn beskytter sig selv, og 
lukker af, når jeg er vred 

Mit barn lytter aldrig, når jeg taler 

Min teenager har alvorlige attitude 
problemer 

Min teenager er i ombygning og 
kæmper med at udtrykke sine følelser 
og mening 
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Mine børn øver sig, og skal lære at 
udtrykke deres tanker og behov 

Mine børn skændes konstant 
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Noter:

Nu er det din tur 

Tænk på, hvordan dit barn opfører sig, som du synes, er udfordrende. 

Skriv fra hjertet, råt for usødet, uden at censurere dine tanker. Skriv først de negative tanker du har 
om dit barns opførsel i minus siden. Når du er færdig, omformulere du din tekst på plus siden. I 
højre side skriver du uden at benytte: frygt, skam, bebrejdelser, bedømmelse eller evaluering. 

I noter, kan du skrive de læringer du får, når du lytter til dit barn og til dig selv
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