
 

 

 

 

  



 

 

Hvornår bliver dit barn skuffet? 

Er det for eksempel, når: 

 Dit barn får en fødselsdags- eller julegave, han/hun ikke ønskede sig 
 I skal op fra vandet i svømmehallen 
 Dit barn ikke må få slik eller en ting i supermarkedet 
 Dit barn skal i seng 

Hvordan reagere dit barn, når han/hun er skuffet? 

Reagere dit barn for eksempel ved at blive: 

 Vred, sur, hidsig, vil ikke samarbejder eller ked af det 

 

Til dine noter   



 

 

 

Forslag til at hjælpe dit barn igennem skuffelse 

Forbered dit barn på at det sjove snart slutter, ved at fortælle dem om de næste 2 - 3 ting 
der skal ske. Det kan tage toppen af skuffelsen over at noget sjovt er slut. 

For eksempel kunne du sige noget ala: 

 ”Nu prøver vi karrusellen en sidste gang, og så skal vi hjem”   
 ”Når du har lavet puslespillet, skal vi børste tænder, og så skal vi læse en 

godnathistorie” 
 ”Når æggeuret ringer, skal vi spise”  

 

 
Til dine noter 

  



 

 

 

Sådan hjælper du dit barn igennem de svære følelser 

Når dit barn reagere med skuffelse, så hjælp dit barn igennem skuffelsen ved at spejle dit 
barn. Du spejler dit barn ved at sætte ord på det, dit barn føler og bare sid sammen med 
dit barn. Giv plads til følelserne, så de kan give slip. 

Du kan spejle dit barn ved at sige noget lignende ala:  

 ”er du skuffet over __________________________?”  
 

 ”ja, det var lige så sjovt og hyggeligt. Jeg kan godt forstå ,du synes, det er træls 
du/det skal _________________________________”  

 
 
Til dine noter  

  



 

 

 

Når du spejler dit barn, føler dit barn sig ikke alene med de voldsomme følelser. Dit barn 
lærer at sætte ord på sine følelser i stedet for at reagere. 

 
Når du trøster dit barn, og giver plads til følelserne, kan de svære følelser hurtigere slippe sit 
tag. Dit barn lærer at støtte sig selv og stoppe i tide. 
 

 

 

 
 

Til dine noter 


