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At være der for dem 
uden at gøre det for 
dem
Et guidende princip



Det starter med os selv…
• Vi har for meget fokus på resultater frem for på processen
• Vi roser børn, når de har nemt ved noget
• Hvis børnene kan undgå modstand, skal de
• Vi fremhæver talent over hårdt arbejde



HVILKE BØRN LYKKES I  L IVET?
HVAD SIGER FORSKNINGEN…



?



Video



Fakta på indre styring
• 2 x intelligens for faglige resultater
• Vigtigste personlige egenskab i skolen
• Bedre relationer, mere socialt kompetente, færre konflikter
• Sundere, ser mindre tv, har mindre fravær
• Forudsiger livet som voksen på niveau med social arv
• Gladere, højere selvfølelse



Hvad er indre styring?

At kunne regulere:
• Følelser
• Tanker
• Reaktioner



”Man må ikke være for introvert, men heller ikke være
for ekstrovert. Man skal være god til at tage initiativ til
lege, men man må ikke sætte sig på dem. Man må i det
hele taget hverken være for passiv eller for aktiv, for 
tilpasset eller for udfordrende. Det er godt, hvis man kan
lide at deltage i en konkurrence, men man skal helst ikke
være for glad for at vinde” 

(Eva Gulløv , 2017) 



HVORDAN BØRN TRÆFFER VALG
ET KIG IND I BØRNS HJERNER





Hjernen vil altid gøre, hvad 
den kan for at få os til at 
minimere ubehag og 
maksimere glæde her og nu
Et menneskeligt vilkår





Tre udfordrende følelser

USIKKERHED
PRES
UBEHAG



Beskytter sig selv



Overvurderer sig selv



Perfektionistisk



Overreagerer



Barnets indre stemme



SÅDAN RUSTER VI  BØRN T IL  L IVET
ALLE DE PRAKTISKE RÅD



Måden vi roser på



Måden vi roser på

HVEM
DE ER

HVAD
DE GØR

VS



Ikke endnu





Kommunikation i 
praksis – ”DOs”



Accepter altid følelser
• ”Jeg kan godt forstå, at du bliver vred”
• ”Hvis det var mig tror jeg, at jeg ville blive ked af det”
• ”Når man … kan man godt føle sig …”



Sig hvad man gerne må fremfor
hvad man ikke må
• ➗ ”Du må ikke hoppe i sofaen”
• ➕ ”Kom du med mig, så skal jeg vise dig, hvor man gerne må 

hoppe”
• ➗ ”Lad være med at råbe så højt”
• ➕ ”Prøv igen hvor du bruger din rolige stemme”



Til skolebørn: Brug viden
Pres og nervøsitet
• Når vi føler os pressede, er det,

fordi vores krop gør sig klar til, 
at der skal ske noget vigtigt

• Når du er nervøs, er det, fordi
du er spændt

• Nervøsitet får hjernen til at 
tænke hurtigere og klarere, så
derfor kan du faktisk mere, når
du føler dig lidt presset

Hurtigt færdig
• Alt det der er nemt, er det

typisk af én årsag og det er at 
det er noget du allerede har
lært.

• Når noget er svært er det tegn
på at din hjerne er i gang med 
at lære



“Jeg-kommunikation”
• ”Du rydder aldrig op efter dig selv”
• ”Når du ikke rydder op i køkkenet efter en snack [adfærd], 

bliver jeg irriteret [følelse], for det giver mig ekstra arbejde 
[konsekvens]

• ”Du hører aldrig efter, hvad jeg siger”
• ”Når du ikke svarer mig [adfærd], bliver jeg frustreret [følelse], 

for jeg skal sige tingene igen og igen [konsekvens]



Kommuniker til børnenes 
“bedre selv”
• ”Jeg ser dig som en ansvarlig/kærlig/omsorgsfuld person”
• ”Det her en tjeneste jeg beder om. Tænk på det som en god gerning”
• ”Prøv at se det fra min side. Hvordan ville du gør, hvis du var den 

voksne?”
• ”Jeg er virkelig træt i dag, så jeg har brug for at du hjælper mig. Tusind 

tak”



Alternative tanker
• ”Jeg tænker, at der kan være mange grunde til at…”
• ”Det tror jeg man kan opleve på mange måder…”
• ”Hvis jeg var dig, ville jeg..”
• ”Har du nogensinde oplevet det, du tænker?
• ”Hvis det værste sker, hvad ville du så kunne gøre” – ”jeg tænker, at du 

kunne…”



Tænk over egne reaktioner
• Del dine egne fejl – og indrøm dem også over for dit barn
• Vær ikke for kedelig – grib selv udfordringer
• Dramatiser ikke egne reaktioner
• Hvordan fordeler du opmærksomheden mellem

sejre og nederlag?



Kommunikation i 
praksis – ”DON’Ts”



Ikke for mange spørgsmål
Voksen: ”Vil du have 
flyverdragt på?”
Barns oplevelse: Jeg 
bestemmer selv, om jeg vil 
have flyverdragt på.
Sig i stedet: ”Det er tid til at få 
flyverdragt på nu – du 
bestemmer, om vi starter med 
det ene ben eller det andet 
ben”



Hold igen med sammenligninger
Voksen eksempel: ”Han er meget mere genert end sin bror”’
Sig i stedet: ”Han er ikke helt klar til at sige ‘hej’ endnu”

Barn: ”Alle andre kan … undtagen mig”
Voksen: ”Ork nej, du er da rigtig god til…”
Sig i stedet: ”Skal vi sammen prøve at finde ud af hvordan de andre 
børn gør, så du også kan lære det?”

1

3

2

Barn: ”Wow, du kan selv binde snørebånd… det kan lillebror ikke”
Barnets opfattelse: Ens evner afhænger af andres - er det så en 
trussel, når andre er bedre end mig?
Sig i stedet: Det er svært at binde sine sine snørebånd, men nu kan 
du!”



Ikke for meget “pas nu på” – lad 
børn lege og gå på opdagelse



Det man kan selv, 
skal man selv





Vær konsekvent









Hvor skal man starte?
• Vær opmærksom på måden du roser på
• Tænk over dine reaktioner, når dine børn oplever 

skuffelser og nederlag
• ”Det man kan selv, skal man selv” – gør ikke ting for 

dine børn, som de godt selv kan
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