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7 råd til at løse 
konflikterne med dit barn



Laer dig selv at kende
Dine børn ser på dig. De kopiere dig og din
adfærd. Æblet falder ikke langt fra stammen
som man siger. Jeg plejer at sige, at vores børn
spejler os forældre.
 
Derfor må vi forældre være den, vi ønsker vores
børn skal blive, når de bliver store. Derfor må vi
starte med os selv.
 
Ønsker du at have færre konflikter, så må du
starte med at lære dig selv og dine grænser at
kende.
 
Jo mere bevidst du er om din egen opvækst,
dine sårbarheder, erfaringer, og hvad der driver
dig, jo mere indsigt får du i din egen adfærd og
jo mere tydelig bliver du overfor dine børn.
 
Måske tænker du: "Jamen, det er mit barn, der
har en dårlig opførsel, så hvad skal jeg bruge
det til?"
 
Det kommer vi til
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Giv det en chance. Hvis det du har gjort indtil nu
for at stoppe konflikterne ikke virker, så prøv
noget nyt. 
 
Dette er en helt ny måde at opdrage på.
 
 



Hvordan har du det?
Vær opmærksom på din egen tilstand
 
Undgå konflikter på de dage, hvor du selv er
træt eller presset og er nede på de
følelsesmæssige ressourcer.
 
På disse dage vær opmærksom på:
 
1) at det ofte er på netop disse dage, at
konflikterne har lettere ved at opstå
 
2) hvor svært det kan være at komme ordentligt
ud af konflikterne
 
Hvorfor kan vi ikke bare få fred og forståelse,
når vi trænger allermest til det? 
 
Hvorfor kan børn ikke slappe af og være stille?
 
Fordi vores humør smitter.
 
Lige som det smitter, når vi er sammen med et
surt og negativt familiemedlem.
 
Vores indre tilstand, afspejles i vores børn.
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Hvad saetter du igang?
Hav fokus på hvad du sætter igang i dit barn
 
Dit barn kan mærke dig og din energi. Derfor
bliver dit barn usikker og bange, når du er
stresset eller kortluntet.
 
Dit barn kan mærke, hvad du tænker og føler.
 
Har du fx tanker ala:
• "Det her bliver endnu en hård morgen!"
• "Vi får helt sikkert en dårlig afskedsscene i
børnehaven"
• "Jeg kan ikke klare mere"
 
Tankerne påvirker ikke kun dig. Det påvirker hele
familien.
 
Vi kan naturligvis ikke bare slukke for vores
humør og stress niveau. Men når vi er
opmærksom på det, kan vi ændre det i bittesmå
skridt.
 
Udadtil virker dit barn måske uopdragent. Men i
virkeligheden har dit barn det svært og har
samtidig svært ved at sætte ord på sine følelser.

3
Dit barn kan ikke være i sin krop af bekymring og
usikkerhed, derfor bliver dit barn uroligt og hører
ikke efter, hvad du beder ham/hende om.
 
Lige som vi voksne heller ikke er nærværende,
når vi er bekymrede over noget.
 
Forestil dig, hvis du var på et stort skib, hvordan
du og de andre passagerer ville bekymre jer og
gå i panik, hvis kaptajnen på skibet stressede
forvildet rundt og virkede mærkeligt fraværende.
For hvem styrer så skibet sikkert i havn?! Han er
den eneste, der har kørekort og erfaringen til
sådan en stor skude.
 
Det er sådan vores børn har det, når vi stresser
rundt. For de har endnu ikke "kørekort" til at
kunne styre sig sikkert igennem livet



Dit barn ser på dig
Ingen er perfekte. Vi falder allesammen i. Det er
både normalt og okay.
 
Lad dit barn lære af dine ufuldkommenheder
 
Det, der er langt vigtigere, er, hvordan du
håndtere dine ufuldkommenheder.
 
Må du fejle?
Rammes du af dårlig samvittighed eller er du
omsorgsfuld overfor dig selv, når du har gjort
noget forkert?
 
Ingen børn har brug for perfekte forældre. Det
ville være frygteligt at leve op til.
 
Hvis du er omsorgsfuld overfor dig selv, når du
fejler, og viser hvordan du retter op på skaden,
så viser du dit børn at fejl ikke er frygtelige
nederlag, men er en uundgåelig del af livet som
du kan lære en masse af.
 
Når det ikke er nederlag at fejle, er det også
lettere at sige: "Undskyld, lad os finde en
løsning". I stedet for at lade konflikten udvikle
sig.
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Ved at se på dig, lærer dit barn, at spørge om
hjælp, i stedet for at lade sig slå ud over noget,
han/hun ikke kan finde ud af.



tag en pause
Hvis I er kørt fast i en konflikt, så tag altid en
pause.
 
En konflikt kan ikke løses i den samme energi
den er skabt i.
 
Prøv lige at løse en konflikt eller trøste et barn,
mens du er godt gal i skralden. Det er ikke
muligt. Dit barn bliver enten bange for dig eller
føler sig ikke mødt på sit behov.
 
Pauser hjælper dig til at:
• genfinde din indre ro, hvis du er trigget, vred,
fortvivlet eller ked af det
• få problemet på afstand
• se problemet fra et nyt perspektiv
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Hjælp også dit barn med at tage en pause, ved
at tage en time-in. 
 
Time-in er, at du sidder sammen med dit barn,
mens dit barn er ked af det eller har et
raserianfald.
 
Hvis du sender dit barn væk, mens dit barn har
det svært, viser du dit barn, at han/hun kun er
elsket, når dit barn er på en speciel "god" måde.
 
Time-in hjælper dit barn til at:
• være omsorgsfuld overfor sig selv i svære
situationer 
• lærer ikke at lade sig slå ud
• finde sin indre ro i svære situationer
• se problemet fra et nyt perspektiv



Fokuser på løsningen
En konflikt handler altid om, at overbevise den
anden part om, at jeg har ret.
 
• Jeg har ret, sig undskyld
• Jeg har ret, du er forkert på den
• Det er din skyld, ikke min
 
Konflikter starter, fordi vi har forskellige
holdninger, eller fordi måden budskabet blev
bragt på var sårende eller rammende.
 
Modparten begynder at forsvare sig selv eller
forsøger at overbevise dig om sin ret.
 
Konflikter eskalere til uoverskuelige og
utilgivelige højder, hvis de ikke bliver stoppet i
tide.
 
Konflikter handler i bund og grund om: "Jeg vil
ikke tage ansvaret, du skal tage det". Med den
holdning kommer vi ikke videre. Tværtimod gør
vi det værre.
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En konflikt mellem partneren kunne for
eksempel udvikle sig således:
 
1. Starter med: "Hvorfor sendte du ikke børnene i
seng som aftalt?"
2. Til offer: "Hver morgen må jeg kæmpe med at
få dem ud af sengen på grund af dig"
3. Til personligt angreb "Du er så vag overfor
børnene"
4. Til gamle historier: "Din mor forkæler dig også
for meget..."
 
Mange skilsmisser kunne undgås, hvis flere par
var opmærksomme på det
 
Konflikter er uundgåelige, men at få dit barn til
at sige undskyld, løser ikke problemet.
 
Problemet er der stadig, og dit barn har ikke
lært, hvad han/hun skal gøre i stedet for, næste
gang dit barn havner i lignende situation.
Barnet lærer, jeg kan godt slå, bare jeg siger
undskyld bagefter.
 
I stedet for at fokusere på hvis skyld det er, så
fokuser på af finde en løsning.



Laer af konflikterne
Der ligger altid en læring bag en konflikt.
 
Læg mærke til, hvordan samme type konflikter
har det med at gentage sig. Det gør den indtil, vi
har lært af konflikten.
 
Prøv at finde ud af:
• Kan du se et gentagende mønster i den type
konflikter I har?
• Hvad du kan lære af konflikten?
• Hvordan spejler det dig?
• Hvad kan du gøre anerledes? 
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Jeg har haft en opvækst med omsorgssvigt, men tænkte ikke videre
over det, før jeg selv blev mor.
 
Fordi jeg ikke havde haft de bedste rollemodeller selv, synes jeg det
var svært at blive mor. Jeg søgte på nettet, i bøger og hos alle mulige
eksperter. 
 
Men jeg blev mødt med: 
 
 
 
 
 
 
 
Det gjorde ikke tingene lettere for mig og mine sønner. Jeg valgte
derfor en anden vej. Jeg studerede, tog uddannelser og kurser.
 
I takt med at jeg healede sårene fra min barndom, fik vi færre
konflikter, og jeg begyndte at lytte til min intuition, i stedet for at lytte
til alle mulige eksperter. 
 
Jeg har taget det bedste fra det, jeg har lært fra mine studier og fra
mine private erfaringer. Jeg hjælper idag forældre med at få et
harmonisk familieliv med plads til alle.
 

Om Marianne

one-size-fits-all råd - hvilket ikke altid virkede for mig og mine
sønner
beskyldninger og fordomme - hvilket gav mig skyldfølelse, for jeg
burde vide bedre
statistikker og råd der stikker i alle retninger - hvilket gjorde mig
endnu mere forvirret
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Hvordan bliver vi gode forældre, hvis vi ikke
har haft de bedste rollemodeller selv?



Marianne
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VÆRE I HARMONI 
med dig selv og dine børn

Online udviklings forløb, hvor vi åbner op for
de sider vi har gemt og glemt. Når vi udvikler
nye sider af os selv, kan vi transformere
vores familie. Når du healer sårene fra din
barndom, kan du blive den rollemodel du
måske ikke selv havde haft.

ET HARMONISK FAMILIELIV
Sådan hjælper du dit barn igennem de
svære følelser på en god måde

Online kurset er udover at være en personlig
udviklings proces, så lærer du en (mere)
kærlig måde at opdrage på.
Du bliver bedre i stand til at rumme dit barns
store følelser og “dårlige” opførsel.

PRIVATE SESSIONER

Healende terapi: Sessionen åbner op for
undertrykte følelser og de blokeringer. Når vi
undertrykker vores følelser, kan det skabe
stress, kortluntethed, søvnbesvær, sygdom
og konflikter med din familie.
 
Familiementor: Det kan være svært at se
løsningerne, når du står midt i orkanens øje.
Sammen finder vi de rette løsninger for dig
og dine.
 

DU ER EKSPERTEN I DIT BARNS LIV
Lad ikke fortidens mønstre gå i arv til dine børn, 
men lad dem stoppe med dig


