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DET STØRSTE ØNSKE 

 

22 sider til forældre 

fra læge og forfatter Poul Lundgaard Bak 

 

Det største ønske vi har som forældre, er naturligvis, at vores børn må få et godt liv. Det handler mest om, at 

det må godt: At de må få lov til at leve længe, og at de bliver gode til at klare de udfordringer, som de 

kommer til at møde i deres liv – især, når livet er svært... 

• I deres forhold til andre mennesker, 

• I forhold til sig selv. 

• Når de møder opgaver, som er svære. 

• Når de møder fristelser, som de ikke har godt af. 

• Og når de møder lidelse... sygdom og tab og - måske – at være anderledes. 

Det vigtigste, man skal kunne, for at få et godt liv, er, at kunne tænke sig om, når man har brug for det. 

- Heldigvis behøver vi ikke altid tænke os om. Det er fint, at mange af hverdagens aktiviteter foregår på 

autopilot. Hvis vi skulle tænke dybt over hver eneste detalje, så ville alting gå alt for langsomt. Men det er 

vildt vigtigt, at kunne tænke sig om, når man har brug for det. 

 

Det vigtigste, vi kan gøre for vores børn, er derfor, at hjælpe dem til at blive gode til at tænke sig om.  

Det foregår – naturligvis - inde i hovedet… 

Velkommen og god læselyst! 

 

Indhold:  

• Side 2: Lidt om Hjernens 112, skæld ud og tryghed. 

• Side 6: Passende udfordringer og lysten til at øve sig. 

• Side 12: Regler og grænser, børn, som har det virkelig svært - og: Dyrk det uventede... 

• Side 14: Ord… og kærlighedshormoner. 

• Side 15: Problemer, som ikke kan løses, chokerende begivenheder og børn, som er bange. 

• Side 18: At være værdsat og - at være. 

• Side 21: Sov godt. 
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Lidt om hjernen: 

Den forreste del af hjernen – lige inde bag ved panden, bruger vi til at tænke med. Det er vores Tænkehjerne. 

Inde midt i hjernen – lige midt imellem ørerne, ligger Hjernens Alarmcentral (Hjernens 112), som holder øje 

med alt, hvad der er farligt og ubehageligt. Utryghed aktiverer Hjernens 112, så vi er klar til ”kamp eller 

flugt”. Når der er tændt for Hjernens 112, bliver der skruet ned for Tænkehjernen. Det bliver svært at tænke 

sig om, svært at lære og svært at huske. Man kan blive bange, trist og vred, og kroppen kan få det dårligt. 

112 alarmer er super vigtigt på rette tid og sted. Utryghed og for store udfordringer kan gøre Hjernens 112 

overfølsom og 112 alarmer kan være smitsomme. Hjernens 112 opfatter overbeskyttelse som flugt – altså et 

faresignal. 

Problemer løses nemmest,  

når Tænkehjernen er vågen,  

og man har styr på Hjernens 112. 

Når der er fuld gang i Hjernens 112, så handler det hele om kamp eller flugt:   

o Kamp = At blive sur, vrissen, irriteret, vred, osv.  

- i yderste fald at slå fra sig. 

 

o Flugt = At blive stille, underdanig, hæmmet, løbe væk, bebrejde sig selv. - Senere i livet 

måske også: Selvbedrag og bedøvelse af Hjernens 112 med rusmidler eller lignende. 

 

Meget ubehagelige og farlige situationer (traumer, ulykker og overgreb) øger selvfølgelig risikoen for, at 

Hjernens 112 bliver overfølsom. Tilfældige ”små-begivenheder”, kan i uheldige tilfælde også skabe 

overfølsomhed i alarmcentralen. Den hyppigste årsag til ubalance i Hjernens 112 er utryghed i hverdagen, 

f.eks. i familien, i skolen, på arbejdet - og stress, hvor hjernens hukommelse er så overbelastet, at man mister 

overblikket. 

Andre menneskers tanker er usynlige. Derfor misforstår vi sommetider et andet menneske og tænker, at 

han/hun ikke vil mig det godt. Det kan provokere Hjernens 112. Hvis den anden også er i alarm, så har vi to 

”Blå Blink” hjerner, som kæmper mod hinanden eller flygter fra hinanden.  

Når der er gang i Hjernens 112, så er det sjældent, at en masse snak og forklaringer nytter noget. F.eks.:  

• ”Hør nu lige hvad jeg siger...”.   

• ”Kan du slet ikke huske, at vi har talt om, at du skal...”.  

• ”Nu skal jeg forklare dig...”.   

Det eneste, der dur, når et barn (og en voksen) har blå blink inde i hovedet, er ro, omsorg og beskyttelse, 

indtil det går over, og Tænkehjernen vågner op igen. Det kan være nemmere sagt end gjort. 

En ting, der med sikkerhed gør det værre, er skæld ud. Noget af det vi har allerstørst erfaring med i 

menneskehedens historie, det er at få folk til at gøre, som vi vil have dem til, ved at skælde dem ud og slå 

dem. Det virker – det er uhyre effektivt – man kan få folk til at gøre de mest ubeskrivelige ting ved at skælde 

dem ud og slå dem. 
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Det bliver man bare ikke robust af. Man bliver tværtimod frygtsom og vagtsom. Man forsøger af al magt at 

undgå, at der falder brænde ned. OG man bliver dummere, fordi der skrues ned for Tænkehjernen, ens IQ 

falder, så man får sværere ved at klare sig. 

Kroppen kan naturligvis heller ikke li’ skæld ud. Et videnskabeligt forsøg har vist, at ½ times skænderi kan 

forsinke helingen af et sår med 24 timer1. 

Men det kan da ikke undgås, at et barn får skæld ud! 

NEJ – og det sker der heller ikke noget ved – under visse forudsætninger!: 

• At det er en undtagelse og ikke reglen. Hvis skæld ud er reglen, så skaber det kronisk utryghed i 

Hjernens 112, med alt hvad det fører med sig. 

• At det trods alt er inden for rimelighedens grænser. Hvis det er grænseoverskridende – herunder 

naturligvis at blive slået, så glemmer barnet det aldrig. 

• At når det er overstået og alle er faldet til ro (Tænkehjernerne er vågnet igen) – så får man det 

snakket igennem, får sagt undskyld og får tilgivet. 

Hvad lærer et barn af en sådan (undtagelsesvis) skæld ud situation?  

1. At det går galt en gang imellem mennesker – vi kan komme til at misforstå hinanden, skuffe 

hinanden og såre hinanden. 

2. At vi kan reparere på det. 

Det er ikke så tosset at få den læring med sig i livet. 

 

Hvordan hjælper man Hjernens 112 til at falde til ro i en akut situation? 

Nogen gange lander vi i en situation, hvor vi får blå blink inde i hovedet – i en situation, hvor det bare slet 

ikke er smart, og hvor det hurtigst muligt handler om at få skruet ned for Hjernens 112 og få skruet op for 

Tænkehjernen, så man kan tænke sig om.  

Der er én ting i verden, man kan gøre, som på samme tid opfylder følgende krav: 

o Det er det mest effektive man kan gøre 

o Det kan bruges i enhver tænkelig situation 

o Det er usynligt 

o Det er gratis 

o Det har ingen bivirkninger 

o Det kræver ikke noget udstyr 

o Vi kan det i forvejen 

 

TRÆK VEJRET  

DYBT OG ROLIGT 

                                                           
1 Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Mercado AM, Malarkey WB, Glaser R. Slowing of wound healing by psychological 

stress. Lancet 1995;346(8984):1194-6. 

Marucha PT, Kiecolt-Glaser JK, Favagehi M. Mucosal Wound Healing Is Impaired by Examination Stress. 

Psychosomatic Medicine 1998; 60:362-365. 
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Undervurder ikke betydningen af at trække vejret - i al almindelighed ☺. Og at trække vejret dybt og 

roligt i særdeleshed, når der er blå blink inde i hjernen! 

Årsagen til, at dyb og rolig vejrtrækning er den mest effektive måde at berolige Hjernens 112, er, at der er en 

”bredbånds-forbindelse” imellem Hjernens 112 og hjertet. Når der virkelig er fare på færde og fuld alarm, så 

begynder hjertet at slå hurtigere, klar til kamp eller flugt.  

Den bredbånds-forbindelse virker også den anden vej, for når man trækker vejret dybt og roligt, så støtter 

man hjertet i at slå roligt, og der går besked op igennem bredbåndet: ”Der er fred og ro, ingen fare på færde... 

Du kan godt slappe af...”. Så falder Hjernens 112 til ro og Tænkehjernen får plads til at vågne op. 

Denne viden hører til i ”kassen af verdens ældste nyheder”. Det ligger i vores sprog: ”Tag lige en dyb 

vejrtrækning... Tæl lige til ti.…”  

Det er også kernen i de såkaldte store traditioner, fx yoga, meditation og mindfulness. 

Men viden ligger jo i Tænkehjernen – som kan være lukket ned i forbindelse med 112 alarm, så man ikke har 

adgang til denne viden om vejrtrækning. Derfor, hvis man virkelig vil bruge det til noget, så skal man øve 

vejrtrækning ”i fredstid”, indtil det sidder på rygmarven. Så det er det, man gør pr. refleks, når man er i 

alarm. 

Det er ligesom, når vi lærer små børn at børste tænder – vi træner det med dem hundredvis af gange – det er 

tandhygiejne. Eller træning af håndvask = håndhygiejne.  

Det her er mental hygiejne – en simpel måde at rense sindet for snavs og skidt. 

 

Hvordan træner man dyb og rolig vejrtrækning? Surprise: Ved at gøre det! 

F.eks. lægge mærke til, at det er lidt kold luft, der kommer ind i næsen, når man trækker vejret ind, og lidt 

lun luft, der kommer ud af næsen, når man puster ud. Og lægge mærke til bevægelserne i brystkassen og 

maven, når man trækker vejret. HELT SIMPELT! 

 

Spillet mellem Tænkehjernen og Hjernens 112 starter lige efter fødslen. 

Forestil dig, at du står og pusler et spædbarn, som skriger af sine lungers fulde kraft, måske på grund af rød 

numse eller sult. 

Den naturlige forældreadfærd i en sådan situation er at trøste barnet, stille og roligt: ”Nåh, lille skat, Ja, der 

er også træls, mor/far hjælper dig, det skal nok gå over, Såh”... trøste, trøste, nusse, nusse... 

Inde i et lille spædbarn, som har det på den måde, er der totalt blå blink i Hjernens 112. Når barnet oplever, 

at forældrene tager det helt roligt, så går der ligesom noget i gang inde i barnets hjerne: ”Nå, okay, det er 

åbenbart ikke helt så farligt, som jeg tror, for de tager det jo helt roligt”...  

Dvs., med den adfærd skruer vi på en knap dybt inde i barnets hjerne. Vi skruer ned for følsomheden i 

barnets alarmcentral, så barnet lærer at tåle sig selv, når han/hun har det skridt. Det er en god evne at få med 

sig i livet. Og det er en forudsætning for at kunne tåle at være sammen med andre mennesker, som har det 

skidt.  

Omvendt, hvis far eller mor skælder ud eller bliver kede af det, så sker der noget helt andet inde i barnets 

hjerne: ”Ups, det må være farligt det her, siden de reagerer sådan...” Med den adfærd skruer vi op for 

følsomheden i barnets 112, så han/hun bliver mere sårbar. 
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... Dette gælder selvsagt hele vejen op igennem barndommen. 

 

Når man er blå inde i hovedet, er det meget hjælpsomt at være sammen med en, 

som kan holde hovedet koldt og hjertet varmt. Det er meget lidt hjælpsomt at 

være sammen med en, som også bliver blå inde i hovedet. 

 

Tryghed er altså det vigtigste i verden for et barn.  

- Samtidig med, at barnet skal lære at håndtere den utryghed, som er en del af verden. 

 

Et barn kan kun lære at løse udfordringer og problemer, når det foregår i trygge rammer, hvor barnet  

• Altid får lov at gå ombord i det, som er lidt svært. 

• Altid får opmuntring. 

• Altid får hjælp til det, som er lidt for svært. 

 

 

Det farligst i verden er: At føle sig alene. 

Langt tilbage i tiden – i urtiden, har vi kun overlevet, fordi vi var sammen i grupper. Hvis man blev 

ekskluderet fra sin gruppe, var der stor risiko for, at blive spist af et rovdyr i løbet af meget kort tid. Derfor er 

vi parate til at betale en meget høj pris for at være accepteret af vores gruppe, herunder at påføre os selv og 

andre de mest ubeskrivelige lidelser. 

Disse børn har én ting til fælles: 

• Børn, som har svært ved at forstå den verden de lever i,  

• Børn, som føler sig anderledes, 

• Børn, som føler sig forkerte,  

• Børn, som er i alarm og opfører sig anderledes, 

• Børn, som for tit oplever irettesættelser og skæld ud -  

De føler sig udenfor og alene. Mentalt set er de i livsfare – fuldstændigt som i urtiden. Deres adfærd bliver 

præget af overlevelse: Tilpasning, flugt og kamp. Hvis barnets nærmeste reagerer med bekymring og vrede 

over barnets adfærd, kan situationen nemt forværres – en ond cirkel. 

Disse børn har ekstra meget brug for: Ro, omsorg, beskyttelse, nærvær, rummelighed, forståelse, tryghed, 

hjælp og forudsigelighed. 

 

I godt selskab 

Det er livsvigtigt ikke at føle sig alene. Det er lige så vigtigt at føle sig godt tilpas i sit eget selskab. 
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Vi er afhængige af at være sammen med andre mennesker og at være holdt af, men hvis vi bliver over-

afhængige og alt for bange for at være alene eller at blive forladt, så kan vi komme til at betale en alt for høj 

pris for være accepteret af de andre. 

Hvis man aldrig oplever at være alene i sit eget selskab, men altid skal stimuleres, så bliver det også svært at 

udvikle et uafhængigt indre liv. Det bliver sværere at lære at tænke sig om, hvis man aldrig kikker indad og 

opdager, hvordan ens tanker flytter sig fra det ene til det andet helt af sig selv, og også hvordan man kan 

bestemme over sine tanker.  

Børn, som bliver overstimuleret med oplevelser, får sværere ved at opdage og udvikle deres indre liv. Det er 

dejligt at have et rigt og fantasifuldt indre liv, og man har brug for det, når man skal tænke sig om og løse 

problemer. 

Derfor skal børn - fra de er helt små, også have gode muligheder for at opdage, at det er dejligt at være alene 

i sit eget selskab, uden at der foregår noget som helst andet end at man tænker og leger med fantasien indeni. 

 

Alle børn skal - på alle livsområder, have passende mængder af udfordringer og problemer. 

Når man får passende udfordringer, så er Tænkehjernen i en ”super-lærings-tilstand”, hvor det er nemt for 

hjernen at lære nyt. 

Hvis man får for store udfordringer, så bliver Hjernens 112 overfølsom, og man mister troen på, at noget kan 

lade sig gøre. 

Omvendt, hvis man aldrig får udfordringer - f.eks. fordi man overbeskytter sig selv, eller fordi man, i den 

bedste mening, bliver overbeskyttet af andre, måske fordi man har det svært - så går det helt galt. Fordi 

Hjernens 112 opfatter overbeskyttelse som flugt og fare. Så bliver der skruet ned for Tænkehjernen og alting 

bliver svært. 

 

Man lærer kun at løse problemer ved at få lov til at løse problemer.  

Man udvikler kun selvværd og selvtillid ved at opdage, at der er noget, man kan. 

Man kan kun lære at blive ansvarlig ved at få ansvar. 

 

”Hver gang du gør noget for et barn, som barnet selv kunne 

gøre, så stjæler du en udviklingsmulighed fra barnet”. 

Psykolog John Halse 

 

 

Passende udfordringer starter lige efter fødslen 

• Det nyfødte barn som selv lærer at finde brystvorten indenfor den første time efter fødsel. 

• Spædbarnet, som selv øver sig i at løfte hovedet og dreje om på maven og tilbage igen. 
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• Det lille barn, der lærer at holde på ting og lærer at gå og lærer at snakke og lærer at klatre og lærer 

at køre på cykel og... og... og... 

• Små børn, som leger alle mulige lege med hinanden, øver sig i, hvordan man lever med sig selv og 

hinanden. 

Og senere, i skolen, hvor man også lærer mest, hvis man ikke får serveret løsningen på en opgave med det 

samme, men selv skal kæmpe lidt – i passende doser, med at finde ud af det.  

Hver eneste gang, man udfordrer og træner kroppen og hjernen, så 

bliver kroppen stærkere og kroppen klogere. 

 

… Ja, det starter faktisk allerede, mens barnet udvikler sig inde i mors mave:  

Stresshormoner og velvære-hormoner fra mor påvirker barnets hjerne. Når mor har det godt i graviditeten, 

forbedres chancen for, at barnets hjerne bliver mere robust. Hvis mor har det meget svært, er der en lidt 

større risiko for, at barnet kan blive mere sårbart. Sandsynligvis handler det om, hvor robust eller følsom 

Hjernens 112 bliver inde i barnets hjerne.  

Når man er gravid, møder man naturligvis de samme udfordringer, som man ellers møder i livet - i 

parforhold og familie, og i forhold til uddannelse, arbejde og fritid. Nogen gange kan det også være en 

udfordring i sig selv at være gravid og at skulle føde.  

Når man passer godt på sig selv og hinanden (mor og far), mens man er gravid, så betyder det noget for 

barnets fremtid.  

Hvordan finder man ud af, hvad en passende udfordring er? 

• Ved at kende sig selv og hinanden: Vi ved som regel nogenlunde, hvad vi selv og vores børn kan klare. 

• Ved at prøve. Så opdager man, om det er for nemt, passende eller for svært. 

• Ved at spørge:  

 

o Kan du klare det?  

o Er det for nemt?  

o Er det for svært?  

o Hvis det er for svært, hvor meget skal vi så skrue ned, for at det er lige tilpas? 

 

• Hvis det er lidt for meget for svært, så skal man naturligvis have hjælp til det – f.eks. få vist, hvordan 

man skal gøre det. 

• Det må heller ikke være for nemt, så det er kedeligt eller man føler sig til grin eller det ikke opleves som 

en succes eller det er overbeskyttelse. 

En passende udfordring er noget man kan,  

når man gør sig lidt umage. 

Hvis man står med noget, som er for svært, så skal det klippes op i tilstrækkeligt små bidder til, at det er 

passende at gå i gang med. Nogen gange kan det være meget små bidder, men det er bestemt også godt. Det 
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vigtigste er, at man i det mindste gør noget. En gammel filosof har sagt, at selv en vej på tusind kilometer 

starter med det første skridt. 

Man må (som hovedregel) ikke give op og lade være. Fordi Hjernens 112 fortolker det som flugt og fare – og 

dermed bliver det bare sværere næste gang at tage fat og gøre noget ved det, som er svært. Når bare man gør 

en lille smule – og tit nok, så skal det nok gå fremad. 

Derfor skal børn også have passende pligter – fra de er helt små! Det skal leges ind, så det udvikler 

deres lyst til at lære mere og være med i hverdagens små og store praktiske gøremål. 

... Det med pligter, det kommer jo, fordi en af de ting, der karakteriserer tilværelsens udvikling, fra man er 

lille barn, vokser op og bliver stor og voksen - det er, at hverdagen i stigende grad blive præget af opgaver, 

som skal løses. Opgaver, man ikke kan slippe for.  

I vores liv som voksne er der hele tiden noget, der skal gøres, for at få hverdagen til at fungere. Både 

derhjemme, og når vi går ud af vores gadedør, f.eks. på uddannelse eller arbejde. 

Hvis et barn, møder en skal-opgave på denne måde: ”Åhh... Hvorfor skal jeg det?” ... med et dybt suk... 

- så kan man fristes til at sige til barnet: ”Ved du hvad, min ven, der venter rigtigt mange trælse dage foran 

dig”. Fordi der bare er rigtigt mange skal-opgaver i alle livets hverdage.  

Det er vigtigt, at kunne gå om bord i rimelige skal-opgaver uden at putte hele sit følelsesliv i det hver gang, 

men bare se at få det gjort. 

Lige så vigtigt er det: 

• at holde sig fra skal-opgaver, som man helst skal holde sig fra, fordi de kan være skadelige, for én 

selv og/eller for andre. Så bliver der ekstra meget brug for at tænke sig om og finde andre løsninger. 

 

• At have mod og hjerte til at stå op imod urimeligheder. 

 

At yde og bidrage med noget i forhold til sine medmennesker, er den bedste  måde at udvikle følelsen af at 

være værdifuld.  

En teenager har sagt:  

Fællesskab er, at være savnet, når man ikke er der. 

 

Vi skal huske, at...  

Der er grænser for, hvad børn (og voksne) skal kunne klare. Alle mennesker har ret til at leve indenfor 

rammer, som man er i stand til at kunne klare.  

Desværre er det stadig lang vej, før det mål er opfyldt på vores planet. 

Grænserne for, hvad man kan klare, er naturligvis stærkt individuelle (alder, intelligens, personlighed, 

livsvilkår, osv.). 

Børn skal beskyttes mod udfordringer, som de ikke magter. Samtidig med, at de skal udfordres passende, 

indenfor trygge rammer. 
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Dette er den vigtigste gave, vi kan give vores børn: 

Lyst til at øve sig – i alt muligt. 

 

Det er faktisk meget simpelt – det er nemlig det eneste, man skal kunne, for at få et godt liv: 

• Øve sig i, at blive den bedste udgave af sig selv. 

• Øve sig i, at magte det, som er svært. 

• Øve sig i, at blive god til noget, så man kan klare sig i livet og i samfundet. 

 

Det er øvelse – og ikke talent, der gør forskellen på, om man bliver dygtig til noget eller ikke. 

Der er nogen, som siger, at man skal øve sig i 10.000 timer for at blive superdygtig til et eller andet. Hvis 

man synes, at det er træls at øve sig, så er det godt nok mange timer. 

Hvordan stimulerer og bevarer man lysten til at øve sig? 

Ved at få passende udfordringer 

• Når man opdager, at man kan noget, man ikke var helt sikker på, at man kunne - ved at man øver sig 

- så får man lyst til at tage det næste skridt.  

• Når man opdager, at det nytter noget at øve sig, så får man lyst til mere.  

• Man udvikler selvtillid og selvværd, når man opdager, at man kan noget, man ikke kunne før. 

• Når man får passende udfordringer, så bliver det en leg at øve sig. 

 

Ved at få ros  

• Man skal naturligvis have ros, når noget lykkes. 

• Men det er mindst lige så vigtigt, at få ros, når noget mislykkes! - Nemlig ros for, at man øver sig. 

• Ufortjent ros og ufortjent selvros er dybt skadeligt. Forskning viser, at hvis man lever i en atmosfære 

med ufortjent ros og selvros, så stiger risikoen for modløshed senere i livet2. 

 

Ved at dyrke fejl 

• Mennesker, der virkelig har succes, har altid arbejdet meget, de har eksperimenteret, og de har ikke 

været bange for at begå fejl. De oplever ikke fejl som nederlag, men som læringspunkter. 

Derfor er det vigtigt at dyrke en kultur, hvor det er absolut ok at begå fejl. Det skaber den tryghed, 

som er nødvendig for at man tør blive ved med at øve sig og begå fejl og mod til at eksperimentere. 

Kun på den måde bliver man virkelig dygtig.  

 

                                                           
2 Kim Y, Chiu C. Emotional Costs of Inaccurate Self-Assessments: Both Self-Effacement and Self-Enhancement Can 

Lead to Dejection. Emotion 2011, Vol. 11, No. 5, 1096–1104. 
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Hvad er godt at øve sig i? 

Her er nogle gode bud ☺ 

 

GENTAGELSE NR 1: 

 

Det er godt at øve sig i at tænke sig om.  

- Hvordan gør man det? 

o Ved at være sammen med mennesker, som gør, hvad de kan, for at tænke sig om, når der er brug for 

det. 

 

o Sæt tempoet ned i situationer, hvor der er brug for at tænke sig om. F.eks. i samtaler om problemer 

og udfordringer. Når man skal lære noget nyt, så har man brug for, at det går langsomt i starten. Det 

gælder uanset, om det handler om at lære at gå eller at læse eller at tænke sig om. 

 

o Nysgerrige ”Omtanke-spørgsmål”, f.eks.:  

o ”Fortæl lidt mere om … ”. 

o ”Kan dét her være fordi … - eller skyldes det noget helt andet…? 

o Hvad tænker du, vi kan gøre…, lige nu…, senere…? 

o Vil det give mening for dig, at vi prøver at…? 

 

At prøve at forstå – at gå opdagelse efter nye og andre tankemuligheder – det er jo at øve sig i at tænke 

tanker om tanker – altså at tænke sig om. Så simpelt er det. 

Børn skal være 3-4 år gamle, før hjernen er så udviklet, at de opdager, at der foregår noget usynligt inde i 

deres eget og i andre menneskers hoveder, som er ret vigtigt – nemlig tanker. Før kan de ikke rigtigt tænke 

tanker om tanker – altså tænke sig om.  

 

Men man kan sagtens starte ”Omtanke-træning” længe før. Det er ligesom med sprog. Når man snakker til et 

spædbarn, så snakker man til et lille væsen, som ikke forstår noget som helst af, hvad der bliver sagt. Men 

det er den måde, de lærer det på. Man lærer sprog ved at høre sprog. På samme måde med tanker. Man lære 

omtanke ved at opleve omtanke. 

Giv barnet viden og billeder på, hvordan det foregår indeni, når vi tænker. F.eks.:  

Leg med Tankebobler i papir. Tankebobler er det ikoniske symbol fra tegneserierne på vores tanker inde i 

hovedet. Tankeboble-leg er en smart og simpel måde at lære barnet noget om tanker – langsomt – så han/hun 

kan nå at øve sig indeni. Tegn bobler, klip dem ud, farv dem, tegn og skriv, hvilke tanker, der bor i boblerne 

– og især: Hvordan kommer du fra én tanke til en anden tanke? Det gør du ved at gøre det tit, med alle 

mulige forskellige små-tanker – ved at bestemme indeni. Du kan f.eks. lægge forskellige tanker i tankebobler 

på et bord, sæt en finger på en boble og tænk på tanken, flytte fingeren til en anden boble og tænk så den 

tanke, osv. 

 Og ved at gøre noget andet end det, du er i gang med (= afledning). 
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Vi har to slags tanker i verden. Tanker, som vi kan tage skade af – eller andre kan tage skade af, at vi har. Og 

tanker, som vi kan bruge til noget. De fleste af den slags tanker er praktiske tanker, som vi bruger til at få 

hverdagen til at fungere. Tanker, som vi kan bruge til noget, er ikke nødvendigvis glade tanker.  Det er 

særdeles brugbart – på rette tid og sted, at blive vred, bange eller ked af det. Det er kun, hvis det bliver for 

meget eller det varer for længe, at det tipper over og bliver skadeligt. 

Her er en meget simpel leg, som børn kan bruge til at opdage, at de selv kan være med til at bestemme, hvad 

de tænker på: 

Tegn to tankebobler på et stykke papir. 

1. Sæt en finger på tankeboble 1 og tænk på en bestemt ting, der står i køkkenet. Hold fast i tanken i 

nogle sekunder 

2. Flyt fingeren til tankeboble 2 og tænk på et bestemt legetøj. Hold fast i tanken i nogle sekunder. 

3. Flyt fingeren tilbage til tankeboble 1 og tænk igen på køkkentingen i nogle sekunder. 

4. Flyt fingeren til tankeboble 2 og tænke på legetøjet igen i nogle sekunder. 

5. Gentag legen nogle gange. 

 

I stedet for ting, kan man skifte mellem to forskellige små ”film” inde i hovedet. 

 

Du kan også bruge de små historier i bogen ”Tankernes Hus og andre små historier”. Nogle af historierne 

handler nemlig om, hvordan man kan øve sig i at komme fra tanker, som kan skade en selv eller andre, til 

tanker, som du kan bruge til noget godt. Lad barnet tegne sine egne versioner af historierne.  

 

Giv det tid! Man skal øve sig mange gange, for at blive rigtigt godt til at tænke sig om.  

Et lille barn lærer ikke at gå ved at gøre det tre eller 10 gange. Det skal gentages flere hundrede gange, før 

man kan det. Sådan er det også med omtanke. Heldigvis er det legende let at flette denne slags ”tanke-

træning” ind i det naturlige samvær i hverdagen. 

 

GENTAGELSE NR 2: 

Giv barnet passende udfordringer på alle livsområder – med krop og hjerne, så barnet får lyst til at øve sig, 

for det er den vigtigste gave, vi kan give dem. 

På den måde lærer barnet også selvkontrol og vedholdenhed. Det får man brug for mange gange i sit liv, når 

man skal lære noget eller løse en opgave, som tager meget lang tid. F.eks. en uddannelse. 

To undersøgelser, som er lavet for mere end fyrre år siden, har vist, at graden af selvkontrol i 

børnehavealderen har meget stor betydning for, hvordan det går én senere i livet – på alle områder og langt 

op i voksenalderen (man har fulgt disse børn i cirka fyrre år)3.  

                                                           
3 Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, Dickson N, Hancox RJ, Harrington H, Houts R, Poulton R, Roberts BW, Ross S, 

Sears MR, Thomson WM, Caspi A. A gradient of childhood self-control predicts health, wealth and public safety. 

PNAS 2011; 108(7): 2693–8. 

 

Mitchell W. Skumfidustesten, Klim 2016. 
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Den gode nyhed er: Det kan trænes ☺ 

Et vigtigt aspekt af selvkontrol er: At kunne udsætte et behov. Det skal børn lære, fra de er helt små, med 

hjælp fra voksne, som tager det stille og roligt og står fast, selv om barnet måske hyler og skriger for at få et 

eller andet, som han/hun har sat sig i hovedet – og som vedkommende ikke skal have endnu – eller slet ikke. 

Det kan være nemmere sagt end gjort, når man står med et hysterisk skrigende barn. Vi skal huske på, at et 

barneskrig rammer os dybt – og det skal det! Fordi skriget tilbage i urtiden blev ”opfundet” for at tilkalde 

hjælp og beskyttelse. Men nu om dage må man nogle gange holde hovedet koldt og hjertet varmt – og stå 

fast, selv om vores børns skrig rammer en af vores dybeste nerver. 

 

En 13-årig dreng har for nogle år siden sagt det på denne måde:  

”Forældre skal give et modspil, man kan ikke spille bold op af et gardin.” 

 

Det har også noget at gøre med  

regler og grænser. 

Børn skal lære, at der er regler, og at der er grænser for, hvad man kan og må. Hvis ikke de lærer det, 

risikerer de at få store problemer, når de bliver større og voksne.  

Der er nemlig ingen, som kan holde ud at være sammen med en person, som kun tænker på sig selv og sine 

egne behov, er grænseoverskridende og ikke overholder indlysende og simple regler. Hvis ikke man kan det, 

så risikerer man meget hurtigt at blive ensom, hvilket er livsfarligt.  

Derfor er det helt afgørende at sætte rimelige grænser helt fra starten. Det starter helt ned i vuggestue 

alderen. Man skal ikke kunne skrige sig til noget, som ikke er vigtigt. 

IGEN: Når barnet hidser sig op, så er der fuld alarm på i Hjernens 112. Barnet får svært ved at tænke sig om: 

Fornuftige argumenter og forklaringer hjælper ofte ikke, fordi der er skruet ned for Tænkehjernen. Det 

handler om ro, omsorg og beskyttelse, indtil det er gået over – at stå fuldstændigt klippefast roligt, så 

barnet oplever, at den voksne både bestemmer, beskytter og forstår. Der skal ikke så mange ord til, men 

ro på. 

”Det er ok skat… Vi snakker om det om lidt… Det kan jeg godt forstå…” 

 

Og så er der jo meget få regler i verden, som ikke har undtagelser. Det skal børn naturligvis også opleve. De 

skal lære, hvordan verden virker i virkeligheden. Der er ingen regler for, hvornår der er undtagelser fra regler 

– det er situationsbestemt, og det er op til den voksne – med omtanke, at afgøre, hvornår der er gode grunde 

til at lave en undtagelse fra en regel. Man må sige det, som det er: ”Det her er en undtagelse fra vores regel, 

fordi...” 

Det siger sig selv, at meget vigtige regler, skal have meget få undtagelser. Og hvis undtagelser fra en regel 

bliver hyppige, så har man skabt en ny regel. 
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Hvad så med børn, som har det svært – virkelig svært? 

Der er jo desværre børn, som har det meget svært. Det kan være på grund af medfødt eller erhvervet 

handicap eller lidelse – fysisk eller mentalt. Det kan også være, fordi familien har det svært - fattigdom, 

sygdom, misbrug osv. 

Det betyder uendeligt meget for de børn, at vi arbejder for, at de og deres familier kan få al den hjælp og 

støtte, der er brug for. 

Samtidig må man desværre konstatere, at mens vi arbejder for en bedre verden, så vil livet for nogle af disse 

børn altid være op af bakke. 

For at barnet alligevel kan opleve at have et godt liv, på trods af problemerne, så har han/hun i meget høj 

grad brug for at lære at tackle udfordringer og passe på sig selv midt i det svære.  

Dvs. at samtidig med, at børn, som har det svært, har brug for ekstra beskyttelse og omsorg, så har de endnu 

mere end andre børn brug for at få passende udfordringer, så de oplever, at de kan noget, at det nytter at gøre 

noget.  

Det værste, man kan gøre for sårbare/sensitive børn, er at udsætte dem for overvældende udfordringer og 

udsætte dem for overbeskyttelse. Begge dele gør det værre. Et barn på livets skyggeside skal nok ikke have 

så store udfordringer, som et barn på livet solside, men på en måde er det vigtigere for skyggebarnet at få 

udfordringer – altså passende udfordringer. 

Og for alle børn (og voksne) gælder jo så også, at man nogle gange kan bruge sine stærke sider til at gøre 

noget ved de mere sårbare sider af sit liv. 

 

Dyrk det uventede 

Hvorfor er fodboldspillere fra Brasilien meget dygtigere end fodboldspillere fra andre lande? 

Fordi de, fra de var helt små, har løbet rundt med bolde, der måske ikke var helt runde og derfor kunne 

opføre sig uventet – og de har spillet bold på hullede og ujævne veje og pladser sammen med meget 

forskellige andre børn. De har simpelthen trænet deres motorik til at møde det uventede i en grad, som ingen 

træningsbane er i nærheden af at kunne hamle op med. 

Naturen er en træningsbane, som er hundrede gange bedre end selv den bedste motorik- og sports-

træningsbane. Fordi den er uventet.  

Derfor skal alle børn, og især børn, som er motorisk understimulerede, ud og lege - fri leg -  ude i naturen – i 

mange timer. Fordi det er mange timers øvelse, der gør en forskel. 

Lige så vigtigt det er, at kunne bruge sin krop til mange (uventede) ting – lige så vigtigt er det at kunne 

fungere socialt – hjemme, i børnehaven, i skolen og senere på uddannelse og arbejde. Man kan ikke altid 

forudse, hvad der kan ske, når man er sammen med andre – så i det sociale spil er det lige så vigtigt, at man 

fra barnsben har øvet sig i, at der kan ske uventede ting, når man er sammen. 

I den bedste mening, har forskere udviklet sociale træningsprogrammer for små børn. Et sådant program er 

en ”social træningsbane” med tilrettelagte øvelser. Undersøgelser tyder imidlertid på, at det kan have 
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negative effekter4. Selv det bedste sociale træningsprogram kan ikke tage højde for alle de små og store 

uventede ting, der sker, når mennesker bare er sammen i en naturlig hverdag. Et træningsprogram kan ikke 

konkurrere med fri leg og almindeligt samvær i al sin mangfoldighed. 

Kommunikation foregår i stigende omfang via de sociale medier. Det kan der siges meget godt om. Men der 

er også en risiko, fordi kommunikation via en skærm indeholder uendeligt færre (uventede) detaljer set i 

forhold til et samvær imellem rigtige mennesker. Kommunikation via sociale medier kan og må ikke erstatte 

et rigtigt samvær. Man lærer simpelthen alt for lidt – sammenlign det med de brasilianske fodboldspillere – 

her er det bare kommunikationsspillet, der er i spil. Der er desuden talrige eksempler på, at den – i sagens 

natur - forsimplede kommunikation, der foregår på de social medier, øger risikoen for misforståelser, fordi 

man kun får en brøkdel af de informationer, der er nødvendige for helt at forstå et budskab. 

Det sidste eksempel på, at det er vigtigt at dyrke det uventede er – smag. Så snart børn er så gamle, at de skal 

i gang med at spise fast føde, så er det vigtigt, at de får lov til at smage på alt muligt nyt og forskelligt. Det 

forebygger kræsenhed senere i livet. Mad med meget forskellig smag og meget forskellige konsistens 

stimulerer deres sanse-motorik omkring munden – og dermed også deres sproglige udvikling.  

Der er altså en stor værdi i at dyrke det uventede på alle mulige måder – naturligvis indenfor de rammer, som 

barnet er i stand til at finde ud af. 

 

ORD  

Man kommer ikke udenom, at sprog er vigtigt, når man skal følge med i hinandens liv, løse udfordringer og 

problemer, og når man skal lære noget. 

En undersøgelse har vist, at 3 års børn fra familier, hvor man snakker meget med hinanden, havde en 

sproglig formåen, der var 2-3 gange højere end børn fra familier, hvor man ikke snakkede ret meget 

sammen5. Forskellen på, hvor mange ord børnene havde hørt i deres tre første leveår var: 30 millioner ord. 

Når man tænker på, at den eneste måde at lære ord og sprog på - det er ved at høre ord tit nok – så kan man 

godt forstå, at nogle børn kan mere end andre, når de kommer i skole.  

Det er meget simpelt – og meget afgørende: Snak med dit barn! Om alt muligt mellem himmel og jord. Helt 

fra barnet er nyfødt. 

Så er der skriftsprog – altså at læse og skrive.  Det er helt på samme måde: Når du læser en bog for barnet 

(mange bøger – og fra barnet er helt lille!), så peg på ordene samtidig med, at du læser, så barnet på samme 

tid hører og ser ordene. Små børn bruger samtidig billederne i børnebogen til at forstå betydningen. Det er 

den naturlige måde at lære at læse, og nogen børn vil på den måde lære det lige så let, som de lærer at 

snakke, allerede før de kommer i skole – uden at man behøver at gøre sig nogen anstrengelser. At børn først 

skal begynde at lære at læse og skrive, når de er 6-7 år, er kunstigt og gammeldags. Børn er født nysgerrige 

og vil gerne opdage verden.  

 

Kærlighedshormonet 

                                                           
4 EFFECTS OF TOOLS OF THE MIND 2. Achievement and Self-Regulation in Pre-Kindergarten Classrooms: Effects 

of the Tools of the Mind Curriculum. Dale C. Farran and Sandra Jo Wilson, Vanderbilt University. Submitted to Child 

Development, July 27, 2014. 
5 Betty Hart and Todd R. Risley. The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3. In:   Meaningful 

Differences in the Everyday Experiences of Young American Children, Copyright 1995, Brookes. 



 15 

Naturen er forunderlig – den har f.eks. lavet et lille hormon, som er med til at skabe liv og kærlighed på 

mange niveauer. Hormonet hedder Oxytocin6 (”kærlighedshormonet”): 

• Oxytocin får livmoderen til at trække sig sammen, så vi kan blive født og komme ud i verden og 

leve. 

• Oxytocin får mælken til at løbe til i moderens bryst, så det lille barn kan få noget at leve af. 

• Oxytocin er med til at skabe den stærke følelse af samhørighed, når forældre og børn binder sig til 

hinanden i den allertidligste tid i livet – og får denne følelse til at blive ved. 

• Oxytocin danser rundt i kroppen, når vi bliver forelskede. 

• Oxytocin skaber følelsen af venlighed – og sætter gang i venlige handlinger. 

Oxytocin kan stimuleres ved: 

• At øve sig i at være opmærksom og nærværende. 

• At være venlig overfor sig selv og overfor andre. Oxytocin er nemlig selvforstærkende – når man 

begynder, bliver der mere af det. 

• Fysisk aktivitet, som stimulerer dannelsen af Oxytocin – og for resten også endorfiner, som er 

hjernens smertestillende medicin. 

• Omsorgsfuld berøring fra en man holder af. 

Så at lære sine børn helt almindelig venlighed ved at vise dem helt almindelig venlighed skaber dybe 

forandringer helt ind i cellerne – for resten af deres liv. 

 

Hvad så, hvis man står med et problem, som ikke er til at løse? 

Hvis børn har alvorlige problemer, så reagerer de – udad imod andre, eller de retter det ind imod sig selv. 

Man kan være helt sikker på, at når et barn vedvarende reagerer, så er ”diagnosen” (uanset eventuelle 

diagnoser), at barnet har ikke passende udfordringer – på et eller flere livsområder.  Barnet har enten for 

store udfordringer eller er overbeskyttet eller det øver sig ikke nok. 

Her er løsningen:  

1. Undgå overvældende situationer og overbeskyttelse. Begge dele aktiverer Hjernens 112 og skruer 

ned for Tænkehjernen, så alting bliver sværere.  

Det kan være nemmere sagt end gjort, men det er afgørende at blive ved med at gå efter at finde 

passende udfordringsniveau. 

2. Brug kroppen: 

a. Berolig Hjernens 112 med dyb og rolig vejrtrækning. ØV DET! 

b. Masser af frisk luft og motion. Det sætter gang i Hjernens Apotek, så der laves humørstoffer, 

bl.a. oxytocin og endorfin, så barnet får mere overskud til at være med til at løse 

problemerne og passe på sig selv og andre. Jo dårligere et barn har det, jo mere frisk luft og 

motion skal der til. Børn, som har det godt, har for resten heller ikke skade af store mængder 

frisk luft og motion – tværtimod! ☺ 

                                                           
6 Moberg KU: The Oxytocin Factor: Tapping the Hormone of Calm, Love, and Healing. Dacapo Press 2003. 
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c. SØVN. Flere og flere undersøgelser viser, hvor afgørende det er, at få sin søvn, når man skal 

løse problemer. Mere om det senere – men de andre punkter på denne side hjælper til en god 

søvn. 

3. Øv omtanke, at tænke sig om, ”mental fitness” – se side 9 (”Gentagelse nr. 1 – At øve sig i at tænke 

sig om”). 

4. Nærm dig det svære med små sikre skridt – altså: PASSENDE UDFORDRINGER! – se side 6. 

 

Chokerende begivenheder. 

Det er en del af livet: En sjælden gang kan forfærdelige ting ske – pludselig alvorlig sygdom, ulykker, 

katastrofer, død og lemlæstelse. 

Men også ”mindre” begivenheder, som f.eks. skilsmisse eller økonomisk ruin, kan være chokerende. 

I forbindelse med akutte chokerende begivenheder, har undersøgelser vist7, at der er nogle simple ting, man 

kan gøre i de første 6 timer efter begivenheden for at mindske risikoen for, at den chokerende begivenhed 

”sætter sig” i hukommelsen i Hjernens 112, så man får senfølger: 

• Hvis der er tale om en ulykke med tilskadekomne, så er sikkerhed og behandling, herunder 

smertebehandling, naturligvis vigtigt. 

 

• Man skal naturligvis kunne reagere følelsesmæssigt, græde osv. Og så er det meget vigtigt, at snakke 

om fakta: Hvad der skete – hvem gjorde hvad. Det er nemlig helt afgørende for hjernen at huske, at 

der blev gjort noget. Følelsen af handlingslammelse er det værst tænkelige. Det er det, som i værste 

fald kan skabe senfølger. 

 

• Man skal lave små praktiske handlinger, så hjernen oplever, at man er handlende og ikke et ”passivt 

offer”. Det kan være at gå lidt rundt, lave lidt mad og drikke, osv. 

 

• Man skal helst ikke sove i de første 6 timer efter en alvorlig chokerende begivenhed – det øger 

risikoen for, at begivenheden sætter sig i hukommelsen. Fordi, det er mens vi sover, at tingene flyttes 

fra korttidshukommelsen op i langtidshukommelsen. 

 

• (Kun for voksne): Undgå alkohol og sovemedicin. Det øger risikoen for senfølger. 

Det der med at snakke om følelser... 

Når der er noget, som er svært, er det naturligt og helt nødvendigt at snakke om, hvordan man har det.  

Men hvis man kun snakker om, hvor svært det hele er, og ikke snakker om, hvad der kan gøres og hvad man 

allerede gør ved situationen, så bliver Hjernens 112 bekræftet i magtesløshed og handlingslammelse, og så 

bliver det hele værre. Alt for meget ”føle... føle... det er synd for...” er re-traumatiserende! Faktisk er der 

nogle af de mennesker, der går i terapi, som får det værre af det - hvis det kun foregår på den måde8. 

                                                           
7 Hentet fra en artikel om akut kriseintervention af psykolog Atle Dyregrov, som er chef for Center for Krisepsykologi i 

Bergen, Norge (Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2011;89(11):783-92. 
8 Berk M, Parker G. The elephant on the couch: side-effects of 

Psychotherapy. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2009; 43:787-794. 
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Samtaler om problemer skal indeholde både lydhørhed, rummelighed og forståelse OG massive mængder af 

snak om: HVAD GØR VI ALLEREDE VED DET, SOM ER SVÆRT, OG HVAD KAN VI GØRE MERE... 

 

Børn, som er bange 

Det er meget almindeligt, at børn bliver bange. De fleste gange går det over helt af sig selv, men desværre 

kan det også sætte sig fast. Her er nogle eksempler:  

• Bange for at gøre noget forkert, blive til grin, ikke at være god nok 

• Bange for mørke, kryb og monstre 

• Bange for at miste mor og far 

Ubehagelige og farlige situationer aktiverer Hjernens 112, og der skrues ned for Tænkehjernen. Det 

selvfølgelig godt, at Hjernens 112 tager over, når der virkelig er fare på færde. Så er der ikke tid til at tænke 

– der skal reageres hurtigt med kamp eller flugt. 

Det er også vigtigt, at Hjernens 112 kan huske farlige situationer, så man kan passe på sig selv i god tid, hvis 

man møder en situation, der ligner det farlige.  

Men Hjernens 112 kan også blive overfølsom og overreagere, så man bliver bange, vred eller ked af det - 

helt uden grund. Det er heller ikke smart, at Tænkehjernen ”lukker ned”, når der ikke er alvorlig fare på 

færde. 

Meget chokerende og farlige situationer øger selvfølgelig risikoen for, at Hjernens 112 bliver overfølsom. 

Tilfældige ”små-begivenheder”, kan i uheldige tilfælde også skabe overfølsomhed i Hjernens 112.  

De hyppigste årsager til ubalance i Hjernens 112 er: Vedvarende utryghed og vedvarende overbeskyttelse. 

Hjernens 112 opfatter overbeskyttelse som flugt. Det faresignal. Så overbeskyttelse aktiverer også Hjernens 

112.   

Videnskabelige undersøgelser tyder på, at børn har brug for lege, som de selv oplever er lidt farlige, selv om 

det ikke i virkeligheden er rigtig farligt. Det lærer dem at håndtere frygt i passende doser og mindsker 

risikoen for, at de bliver bange i livet9.  

Derfor skal man både undgå overvældende situationer og overbeskyttelse. Begge dele aktiverer Hjernens 

112. Når Tænkehjernen og Hjernens 112 får passende udfordringer – hverken for store eller for små, så kan 

Tænkehjernen kontrollere Hjernens 112, så den ikke aktiveres uden grund. Når man har klaret en svær 

situation, giver Tænkehjernen nemlig besked til Hjernens 112: "Det var ikke så farligt endda" - hvilket 

betyder, at man kan møde lignende situationer med større ro i sindet og er klar til næste skridt. 

En gang imellem oplever et barn at være bange for én ting i starten, men så breder det sig til andre ting. 

Risikoen er størst, hvis barnet oplever, at han/hun ikke kan gøre noget ved det. Magtesløshed er den værste 

af alle oplevelser – det er virkeligt skræmmende for Hjernens 112 og gør det hele meget værre. 

Derfor er det vigtigt, at bange børn får hurtig hjælp af deres forældre. 

                                                           
9 Sandseter EBH, Kennair LEO: Children’s Risky Play from an Evolutionary Perspective: The Anti-phobic effect of 

Thrilling Experiences. Evolutionary Psychology 2011;9(2):257-84. 
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Bange børn skal have at vide, at selv om verden ikke er ufarlig, så passer mor og far på dem og hjælper dem 

med at lære, hvordan de passer på sig selv. De skal også vide, at der er forskel på fantasi og virkelighed. Ofte 

er dette noget, man må gentage mange gange samtidig med, at man lærer barnet, hvordan han/hun slipper af 

med frygten: 

Helt små børn har først og fremmest brug for, at mor og far er beroligende – med stemme og kropssprog. 

Små børn kan sagtens blive bange for noget, som slet ikke er farligt. De har så brug for, sammen med mor og 

far, stille og roligt, at nærme sig ”det farlige” og opdage, at det er helt okay.  

Lidt større børn kan begynde at lære også at gøre noget selv. Man kan fortælle dem om Hjernens 112, og at 

alle mennesker kan opleve, at den bliver overfølsom. Så skal man hjælpe den til at falde til ro, så den ikke 

udsender fejlalarmer.  

Lad barnet tegne / bygge sin egen 112 – som han/hun forestiller sig det er inde i sit hoved. Snak om, hvornår 

barnets 112 går i gang – på godt og ondt – og stimuler barnet til selv at få ideer til, hvad der er godt at gøre, 

når alarmen går i gang. Det giver barnet forståelse og handlemuligheder over en vigtig del af sit indre liv, 

nemlig Hjernens 112. 

Man kan også lege med tankebobler – tegne og skrive og få ideer til konkrete tanker, som kan bruges til at 

berolige Hjernens 112. Tegn det og øv det: Sid med to tankebobler i hænderne og tænk skiftevis på den 

bange tanke og på en tanke, som kan bruges til noget. Gentag øvelsen mange gange, så barnet gradvist lærer, 

at han/hun selv kan bestemme over sine tanker.  

Flere af de små historier i bogen ”Tankernes Hus og andre små historier” kan også bruges som inspiration til, 

hvordan man kan flytte sig fra et sted til et andet sted inde i tankerne og selv bestemme.  

Øv dyb rolig vejrtrækning sammen med barnet– også små børn. Det er den mest effektive metode til at 

berolige Hjernes 112 i akutte situationer. 

Det helt afgørende er derefter at nærme sig det, som barnet er bange for med SMÅ SIKRE SKRIDT – så 

Hjernens 112 aktiveres en lille bitte smule, men ikke mere end, at Tænkehjernen kan kontrollere  det og 

barnet kan bruge sine indre teknikker med f.eks. tankebobler og vejrtrækning til at berolige Hjernens 112.  

Når man har klaret en lidt farlig situation, giver Tænkehjernen besked til Hjernens 112: "Det var ikke så 

farligt endda" - hvilket betyder, at man kan møde lignende situationer med større ro i sindet og er klar til 

næste skridt. Frygt behandles med: Øvelse, øvelse, øvelse... 

Her er et par eksempler: 

• Bange for at sove i sin seng i mørke: Køb en lys-dæmper og lad barnet selv, i løbet af nogle 

dage/uger, langsomt skrue ned for lyset ved sengetid. 

• Bange for en edderkop: Put en edderkop i et syltetøjsglas og lad barnet selv nærme sig glasset med 

så små skridt, at han/hun hele tiden kan holde Hjernens 112 i ro. Måske kan barnet hurtigt overvinde 

sin frygt, - eller måske er det noget, som skal gentages i små skridt flere gange over en lang periode, 

før problemet er løst.  

 

• Bange for at komme i børnehave/skole: Aftal præcist, hvor og hvor lang tid barnet kan holde ud at 

være der alene. Nogle gange kan det handle om sekunder/minutter i starten. En aftale skal 

overholdes! Et overfølsomt alarmsystem kan gå helt i panik, hvis en aftale ikke overholdes – og så 
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kan man risikere at skulle starte forfra. 

Her er det selvsagt også meget vigtigt at huske, at man ikke må tvinge et barn hen til et sted, hvor der 

foregår decideret mobning. Godmodigt drilleri er en passende udfordring, men decideret mobning er 

et overgreb og dybt skadeligt. I en sådan situation har det afgørende betydning, at der arbejdes med 

fællesskabet, så det bliver et trygt sted at være (mere om det på de følgende sider). Hvis ikke det kan 

lykkes, skal man seriøst overveje at flytte barnet til et andet fællesskab. 

 

Når man skal øve sig i at nærme sig det, som barnet er bange for, så er det suverænt barnet, som bestemmer, 

hvor hurtigt man kan gå frem, fordi barnet er den eneste, som kan mærke, hvordan det føles indeni.  

Til gengæld må barnet aldrig slippe for at øve sig i at nærme sig det, som er svært. Fordi hver gang man 

undgår det svære, bliver Hjernens 112 bekræftet i, at det er farligt, og så bliver det bare værre. Fortæl barnet 

om denne mekanisme, så barnet forstår, hvorfor det skal foregå på præcis denne måde. 

I en periode, hvor et barn er bange, er det ekstra vigtigt at være fysisk aktiv sammen med barnet (motion og 

frisk luft) – det sætter gang i kroppens apotek og laver velværestoffer, som beroliger Hjernens 112 og holder 

Tænkehjernen vågen. Og at barnet får sin søvn (Se også side XX og XX) 

 

Det vigtigste for et menneske er  

- at opleve sig værdsat af andre. 

Hvorfor? 

Fordi vi fra naturens hånd ikke er født med store tænder, store kløer eller krops-panser. Vi har kun overlevet 

ude i naturen, fordi vi levede i tæt forbundne grupper, hvor vi kunne hjælpe hinanden og lære af hinanden.  

Derfor er det i bogstavelig forstand livsvigtigt at være accepteret af sin gruppe. Også i dag er vi parate til at 

betale en ekstremt høj pris for at være accepteret af den gruppe, vi hører til – inklusive desværre at påføre os 

selv og andre de mest ubeskrivelige lidelser. I yderste fald (i nogle kulturer) sådan noget som æresdrab – 

altså at slå sit eget barn ihjel for at være accepteret af den gruppe man tilhører. Den social kraft er den mest 

voldsomme kraft i menneskers liv. 

Og det er, når vi oplever, at ingen holder af os, at vi mister os selv og måske slet ikke vil være her mere. 

Det er det, der sker i forbindelse med mobning. Mobning er noget af det mest skadelige et menneske kan 

blive udsat for – uanset alder. 

Hvis man er i et utrygt fællesskab, hvor man ikke kan være sikker på, at man er holdt af, som den man er, så 

sker der noget ”ur-agtigt” inden i én: Man søger derhen i fællesskabet, hvor der trods alt er mest sikkert at 

være - der hvor risikoen for at ryge ud af fællesskabet er mindst.  

Det gør man ved at ligne de andre og gøre ligesom dem, især de stærke og toneangivende - og ved for alt i 

verden ikke at ligne dem, der er udenfor, for så risikerer man selv at ryge ud. 

 Fordi der er utryghed inde i hjernen, så fungerer ens Tænkehjerne ikke optimalt – det bliver sværere at 

tænke sig om, lære nyt og huske – og ens evne til at lave positive følelser for dem, der er udenfor, falder, 

fordi det også er i Tænkehjernen, at vi laver positive følelser for andre mennesker. Man mister evnen til 

medfølelse. Man mærker ikke, at man er med til at behandle andre brutalt, nedsættende og ydmygende. 
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Denne mekanisme – at man gør som de andre og mister evnen til medfølelse med dem, der er udenfor, sker 

for de fleste og helt almindelige mennesker. Man kan se det i en børnehave eller i en skoleklasse, på en 

uddannelse og en arbejdsplads – og hele vejen ud i den anden ende af skalaen, nemlig det fuldbyrdede 

folkedrab. Det er den samme psykosociale mekanisme, der er i spil i hele denne lange skala. 

 

Hvordan forebygger man, at det går galt i et fællesskab? 

• Ved at dele viden om mobningens mekanismer med hinanden – alle børn og unge og deres voksne - 

som beskrevet ovenfor. 

Mobning er et gruppefænomen, hvor alle er ofre for utryghed. Mobberne har bare ”kamp-

overlevelses-adfærd”. Det hjælper ikke at smide en mobber ud – det popper bare op i andre mønstre 

igen. Og skæld ud gør det værre, fordi det øger utrygheden i hjernerne. 

 

• I en periode kan det være en god ide, at skærme mobbere eller ofre fra hinanden, mens man arbejder 

på at genoprette tryghed og tillid. Det er vigtigt, at det ikke opfattes som en straf, men som en hjælp 

til, i en periode, at undgå overvældende situationer, der presser dem ud i overlevelsesadfærd. Og så - 

i passende doser – gradvist at genoptage fællesskabet – så begge parter oplever, at det kan gå godt 

igen. 

 

• Træf en stor beslutning om at tale helt og almindeligt pænt og venligt til hinanden og brug ikke 

nedsættende ord om hinanden – børn og børn imellem og voksne og børn imellem – i børnehaven, i 

skolen og hjemme ved aftensbordet. Det er når sproget skrider, at det begynder at gå galt. 

 

• Ved at dyrke forskellighed aktivt. Det er suverænt den mest effektive forebyggelse af mobning. Det 

er nemlig, når vi skal være for ens, at det går helt galt. 

Når børn bliver voksne får de i ekstrem grad brug for at kunne omgås mennesker, som er meget 

forskellige fra dem selv. Det gælder i stort set alle jobs nu om dage, og i stigende grad i en 

globaliseret verden. Det allerbedste og det nemmeste sted i verden at lære det, det er, mens man er 

barn i et fællesskab, hvor forskellighed dyrkes som en helt grundlæggende værdi og styrke i enhver 

tænkelig facet. 

Det er naturligvis ikke det samme som, at alt er ligegodt. Al forskellighed skal være indenfor 

rammerne af almindelig god opførsel og ordentlighed. 

 

• Vær opmærksom på, at et barn, som har det meget svært, kan have svært ved at overskue et helt 

almindeligt fællesskab, hvor man sagtens kan drille hinanden godmodigt. Barnet kan blive udad 

reagerende til skade for sig selv og fællesskabet eller rette det ind imod sig selv og måske opleve sig 

mobbet – selv om det ikke er mobning. Nogen gange må man så overveje, om barnet har brug for et 

mere beskyttet fællesskab – i en periode eller permanent. 

 

Er der noget, man skal kunne tåle? 

 

Ja – det er der naturligvis. Her er et par eksempler:  
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• Man skal i rimeligt omfang kunne tåle sine egne og andres følelser – også de besværlige 

følelser. Det øver man sig i som barn, når man oplever, at dem, der er større end en selv, gør sig 

umage for at tåle den slags følelser – tager det så roligt, som man kan, og gør noget ved det... f.eks. 

tænker sig om, beroliger Hjernens 112, passer på ikke at udsætte sig selv eller hinanden for 

situationer, hvor det går galt – og samtidig udfordrer sig selv og hinanden i passende doser... ☺ 

 

• Afvisning. Børn skal ikke altid sige Ja, når der kommer én og spørger: ”Vil du lege med mig”. Hvis 

man aldrig får et Nej, så lærer man ikke at tackle afvisning. Det er ikke så godt. F.eks. fordi, når man 

senere i livet spørger: ”Vil du være kæreste med mig?” – så kan man faktisk ikke være sikker på at 

få et Ja. Og det er heller ikke sikkert, når man søger et job, at man så får jobbet. 

Lige så vigtigt er det, at et barn lærer at afvise andre, så de ikke går i stykker af det. Det får man også 

brug for at kunne senere i livet. 

Børn skal altså nogen gange afvise og blive afvist – og andre gange skal de lege og arbejde sammen 

med nogen, de ikke selv har valgt og som måske er meget anderledes end dem selv. Fordi de skal 

lære forskellighed (den vigtigste forebyggelse mod mobning), og at de ikke altid bestemmer, hvem 

de skal være sammen med. Sådan er det jo i arbejdslivet som voksen. Jo tidligere i livet man lærer 

det, jo nemmere bliver det at begå sig senere. 

 

 

 

Bare at være 

Der findes ét menneske, som man med sikkerhed skal være sammen med resten af sit liv – nemlig én selv. At 

være i selskab med sig selv kan naturligvis handle om, at man gør et eller andet, bare med sig selv. Men det 

handler også om bare at være – med sig selv – uden at der foregår noget som helst. At kunne hvile i sig selv.  

Derfor skal børn lære at være alene med sig selv – så de opdager, at det er et rigtig godt selskab. Hvordan 

lærer de det? – Ved at få lov at være alene – i passende doser – også fra de er helt små. Også uden at de har 

legetøj. Det er f.eks. helt fint for helt små børn, at de får tid og ro alene til bare at mærke deres egen krop – 

fingre og tæer, bevæge sig, lave lyde, se sig omkring, lytte til hverdagens lyde, dufte til verden, osv.… 

Lige så vigtigt er det, at kunne være sammen med andre mennesker, uden at der hele tiden skal foregå noget. 

I en undersøgelse for mange år siden, hvor børn blev spurgt, hvad de syntes var allermest dejligt, var de 

typiske svar: Være sammen med mor og far, uden at der skal ske noget – og ligge i græsset og kikke op i 

himlen. 

I den moderne verden, hvor børn i dag-tiden er sammen med mange andre i vuggestue, børnehave og skole – 

hvor der hele tiden sker noget omkring dem, så har mange børn brug for nogle stille timer hjemme, alene og 

sammen med familien – uden at der foregår en hel masse. 

Hvis man er vant til et meget højt aktivitetsniveau, skal man være opmærksom på, at når/hvis man skruer ned 

for tempoet, så kan det i en periode opleves som tomhed. Det går over.  

Både børn og voksne har et ”biologisk ur” inde i hjernen, som påvirker opmærksomheden i løbet af dagen. 

Med cirka 2 timers mellemrum vender opmærksomheden ”blikket indad” – man falder i staver, dagdrømmer 

lidt og bliver måske lidt træt. Disse stille stunder har betydning for hukommelsen og for heling af slid og 

skader i krop og sind. Derfor: Når du eller dit barn mærker trang til en stille stund, så tag det alvorligt – det 
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bliver nemmere at passe på helbredet, undgå stress og fejl, bevare humøret - og at lære og huske. Nogen har 

brug for et egentligt hvil, for andre er det nok bare at få lov at være lidt stille og indadvendt i nogle minutter, 

så er man klar igen til at gå i gang. 

 

Sov godt 

Omfattende forskning har bekræftet det, vi oplever i hverdagen: Det er meget nemmere at fungere, når man 

er udhvilet. Det er f.eks. vist, at det har stor betydning for, hvordan man klarer sig i skolen. Mangel på søvn 

øger risikoen for overvægt, hvis man er disponeret for det. Alvorlige langvarige søvnproblemer øger risikoen 

for sygdom. 

Søvnbehovet falder med alderen - små børn har brug for mange timers søvn - derefter gælder det for de 

fleste, at 6-8 timers søvn er optimalt.  

En tommelfingerregel er, at man skal føle sig udhvilet, når man står op om morgenen. 

Man skal naturligvis også stå op – det er heller ikke godt at sove for længe.  

Søvnproblemer kan ofte løses med ét eller flere tiltag: 

• Sørg for at være godt træt før sengetid. 

• Hold regelmæssige senge- og stå-op tider. 

• Soverummet bør være mørkt, stille og køligt 

• Undgå stressende og ophidsende aktiviteter i timerne før sengetid og hjælp krop og sind til at slappe 

af. 

• Undgå stimulanser i timerne før sengetid. 

• Få godt med frisk luft og motion i købet af dagen. 

• Så godt som muligt – få løst dagens problemer, så der ikke skal spekuleres om natten. 

• Hvis du ikke kan sove, så stå op indtil du er træt. 

• Ved meget alvorlige søvnproblemer kan det hjælpe at springe en nattesøvn helt over – for at blive 

træt nok. 

Børn og unge bør ikke kikke på elektroniske skærme før sengetid- en videnskabelig undersøgelse har vist, at 

det kan påvirke hjernens søvnsystem10. 

Mange børn holder af et sove-ritual, en godnat historie, en godnat sang. Især for børn, som har svært ved at 

sove, kan det være en god ide. 

I Khaled Hosseinis roman Og bjergene gav genlyd11, er der en vidunderlig skildring af en far, som hver aften 

hjælper sin lille pige til en god nats søvn:  

Min far lagde dynen over mig og satte sig på sengekanten og plukkede de onde drømme væk 

fra mit hoved med sin tommel- og pegefinger. Så sprang hans fingre fra min pande til mine 

tindinger, ledte tålmodigt bag mine ører og omme i nakken, og han sagde et lille plop – 

ligesom når man trækker en prop op af en flaske – hver gang han fiskede et mareridt ud af min 

                                                           
10 Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, 

circadian timing, and next-morning alertness. PNAS 2015; 112(4):1232-7. 
11 Khaled Hosseinis Og bjergene gav genlyd. Indledningen til Kapitel 9. Cicero 2013. 
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hjerne. Derefter lagde han drømmene, én efter én, ned i en usynlig sæk, han havde på skødet, 

og snørede den godt til. Så kiggede han rundt i luften efter en dejlig drøm, som skulle erstatte 

dem, han havde befriet mig for. Jeg iagttog ham, mens han lagde hovedet lidt på skrå, rynkede 

panden og så skiftevis til den ene og den anden side, som om han spidsede ører for at høre 

musik i det fjerne. Jeg holdt vejret og ventede på det øjeblik, hvor der bredte sig et stort smil 

på min fars ansigt, og han sang: Ah, der var jo én, og så dannede han en skål med hænderne 

og lod drømmen lande i den, ligesom et blomsterblad, der langsomt daler ned fra et træ. 

Nænsomt, ganske nænsomt – min far sagde, at alle gode ting her i livet er skrøbelige og går 

nemt itu – tog han hænderne op til mit ansigt, gned håndfladerne mod min pande og lykken 

ind i mit hoved. 

Hvad kommer jeg til at drømme i nat? spurgte jeg min far. 

Ah, i nat, ser du, i nat bliver det en ganske særlig drøm, sagde han altid, inden han gav sig til 

at fortælle mig om den. Han fandt på en historie lige på stedet. 

 

Små børn, som ikke kan sove, kan også have glæde af, at mor eller far læser denne godnat-bog: ”Kaninen, 

der ville sove”12. Det kan løse selv hårdnakkede søvnproblemer. 

 

                                                           
12 Carl-Johan Forssen Ehrlin. Kaninen, der gerne ville sove. Alvilda 2015. 

https://www.saxo.com/dk/forfatter/carl-johan-forssen-ehrlin_6830980

