
Særligt sensitive børn
Særligt sensitive børn oplever, føler og bearbejder krafti-
gere end andre børn. Børnenes sensitivitetsgrad er forskel-
lig ligesom den kan vise sig på forskellige områder. Særligt 
sensitive børn kan have svært ved at lukke de andre børns 
larm ude, svært ved at spise normalt, fordi maden kan føles 
sær inde i munden, og det kan være en udfordring at rum-
me en hektisk stemning i rummet. Et andet barns gråd kan 
være meget overvældende, og en forælder eller pædagog, 
som har en dårlig dag kan gøre barnet utrygt, selvom den 
voksne prøver at skjule det. 
Alle disse ekstra sanseoplevelser betyder, at særligt sen-
sitive børn nemt bliver overstimulerede. Når et barn er 
overstimuleret, har hjernen været på overarbejde. Den har 
modtaget alt for mange informationer fra de andre børn, 
voksne, oplevelserne, legetøjets farver m.v. Overstimulering 
føles inde i barnet som eksempelvis hovedpine, kvalme 
 eller uro i kroppen. I rigtig svære tilfælde kan det vise sig 
ved angst, opkast eller en meget ubehagelig følelse af 
tomhed indeni.
Et lille barn har ingen chance for at forstå, hvorfor han 
pludselig har det skidt. I stedet bliver han utryg og græ-
dende. De lidt større børn har lært at trække sig ind i sig 
selv, når det bliver for meget. De sætter sig stille og leger 
med lidt legetøj, mens de lukker af for lyde og oplevelser. 
Det er en fin forsvarsmekanisme at have, så længe den ikke 
tager overhånd.
Særligt sensitive børn har en massiv bremse, også kaldet 
BIS, Behavioural Inhibition System. BIS aktiveres i visse dele 
af vores hjerner. Det er påvist gennem hjerneskanninger, 
at sensitive mennesker har højere aktivitet i disse dele end 
andre mennesker har. Det betyder, at de stopper op og 
overvejer nøje, før de bevæger sig ud i nyt. Man ser det for 
eksempel ved fastelavnstønden, hvor de fleste børn slår på 
tønden med battet, mens den sensitive eksempelvis bliver 
stående helt stiv foran tønden, eller nægter at nærme sig 
den. Det skyldes ikke, at barnet ikke vil slå på tønden. Det 

betyder snarere, at han er overvældet af situationen, og 
derfor sætter hans bremse ind.

Signalstærke børn
De fleste sensitive børn er således indadvendte, stille, til-
bageholdende, forsigtige og tænksomme børn, der ikke 
fylder ret meget og vender deres store følelser indad. Men 
der findes særligt sensitive børn, som reagerer anderledes.
Disse børn mærker og oplever, ligesom andre sensitive 
børn, verden meget kraftigt og bliver derfor nemt påvir-
kede. Men deres reaktion på overvældende oplevelser er 
ikke at ’lukke ned’ og blive stille. I stedet bliver de udadrea-
gerende og viser deres ubehag, utryghed eller begejstring 
meget tydeligt.
Signalstærke børn er komplekse personligheder, som 
samtidig med deres sensitivitet har en særligt stor hjerne-
aktivitet i BAS (Behavioural activation system). Det giver sig 
udtryk i en nyhedssøgende og impulsiv adfærd, hvor bar-
net er ekstremt nysgerrigt på verden. Disse børn vil typisk 
virke særdeles intense, konstant undersøgende og meget 
fysisk/verbalt aktive.
Flere af de signalstærke børn har høj hjerneaktivitet i både 
BIS og BAS. Børn af denne type har særligt store udfor-
dringer, idet de kan være meget tilbageholdende det ene 
øjeblik, og aktivt frembusende det næste, hvilket kan gøre 
dem svære at aflæse og kan give barnet indre konflikter. 
Deres nysgerrighed og pågåenhed fører dem ud i en 
masse oplevelser, som de på grund af deres sensitivitet ikke 
kan rumme. Det kan være vuggestuebarnet, der konstant 
klatrer op på den højeste rutsjebane, selv om hun er utryg 
ved det. Eller det kan være den 2-årige, som hele tiden 
opsøger de ’forbudte’ ting og dernæst oplever en negativ 
stemning omkring sig, som han så reagerer kraftigt på. 
Derfor vil mange af børnene opleve overstimulering ved 
helt almindelige dagligdagsoplevelser.
Overstimulering handler ikke nødvendigvis om negative 
oplevelser, men kan lige så vel opstå efter positive ting. 
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Barnet kan således have haft en vidunderlig skovtur med 
børnehaven, for så at komme hjem og bryde sammen, når 
der bliver ro til at mærke efter, hvordan han/hun har det 
inden i. Mange pædagoger eller lærere vil således kunne 
møde forældre, som bekymret fortæller om barnets vold-
somme reaktioner hjemme, mens der intet opleves i skole 
eller institution.

Signalstærke børn er typisk:
1.  Intense og nysgerrige
2. Vedholdende og viljestærke
3. Fysisk meget aktive og urolige
4. Anspændte
5. Urolige og ustabile når de spiser eller ammes
6.  Krævende og formår ikke selv at stoppe op for  

at holde pauser
7. Dårligt sovende og har svært ved at falde i søvn
8. Klagende og har mange vredesudbrud
9. Uforudsigelige

Motorisk uro
Alle signalstærke børn har en meget høj grad af psykomo-
torisk aktivitet i kroppen. Det betyder at de har svært ved 
at holde kroppen i ro, når de skal sove, koncentrere sig eller 
spise. Jo mere overstimuleret barnet er, des værre bliver 
denne psykomotoriske aktivitet. Større børn fortæller, at 
det føles, som om der kravler små dyr under huden. Dette 
er selvsagt meget ubehageligt, og derfor er det stort set 
umuligt for børnene at sidde ’pænt’ eller vente på deres 
tur, når de er opstemte.
Hos de mindste viser denne motoriske aktivitet sig ved 
flagren, stive bevægelser eller små rysteture. Den store 
trang til nyhedssøgen kan gøre, at barnet græder eller bli-
ver urolig, når det føler sig understimulereret. Det er derfor 
en stor udfordring i at finde balancen mellem stimulering 
og overstimulering.
Hos de 1-3 årige viser den psykomotoriske uro sig typisk 
ved, at barnet taler konstant og/eller højlydt, flagrer med 
arme og ben, udfordrer sig selv fysisk, sidder uroligt på sto-
len, undersøger nye ting konstant, har svært ved at vente 
på sin tur – især ved begejstring. Det er børn som fylder 
meget, og kan være lidt for impulsive i deres sociale kon-
takt. Af samme årsag søger de signalstærke børn ofte hen 
til større børn, fordi disse er mere robuste. Andre signal-

stærke søger hen til de mindre børn, fordi de sociale regler 
bliver nemmere at overskue her. 
Den psykomotoriske uro bliver forværret ved overstimule-
ring. Tegnene på overstimulering hos de større børn kan 
være, at barnet løber forvirret omkring uden tilknytning til 
en egentlig leg, klatrer op uden at ænse fare, masturberer 
overdrevet, drejer rundt om sig selv, kommer til at overskri-
de andres grænser, lege bliver for voldsomme og opskru-
ede, manglende evne til koncentration, formår ikke at lytte, 
bliver meget kortluntet, banker hovedet ned i gulvet, råber 
grimme ord, kaster med ting eller forsøger at skade sig selv.
Man ser ofte denne overstimulering sidst på dagen i bør-
nehave eller SFO. De signalstærke børn farer omkring i 
en voldsom leg, der ikke virker fokuseret og meningsfuld. 
Dette er et klart signal om, at barnets dag har været for 
krævende. Ofte bryder barnet sammen, når han eller hun 
kommer hjem i de trygge rammer. 
De mindste kan blive utrøsteligt grædende, have kolikagtige 
anfald, lave ’flitsbuen’ hvis man forsøger at holde om dem, 
kaste op, kan ikke sove, kræver at blive båret konstant. I vug-
gestue eller dagpleje holder barnet ofte sammen på sig selv 
og virker medgørligt, men hjemme kommer reaktionen. 
Mange forældre til signalstærke børn kan fortælle, at disse 
reaktioner er særligt voldsomme efter legestue- eller turdage. 

Søvn hos de signalstærke børn
Søvnen kan være særlig problematisk hos de signalstærke 
børn. Sensitiviteten gør, at der er meget, som skal bearbej-
des om natten, og at der er mange tanker, som kommer 
frem ved sengetid. Derudover er der noget som tyder på, 
at mange signalstærke børn har et umodent søvnmønster. 
Det vil sige, at de ikke følger de gængse vejledninger om 
børns søvn. De 1-2 årige vågner typisk op efter en enkelt 
søvnfase og formår ikke at sove videre. Derfor er deres 
søvn meget kort – ofte 20-40 minutters middagslur, og 
natten igennem vågner de med samme interval, men kan 
dog fås til ro igen. Dertil kommer den psykomotoriske 
uro, som givetvis også forværrer søvnen. Det første år af 
barnets liv kan meget hurtigt komme til at handle udeluk-
kende om søvn, for hele familien bliver ramt, når barnet 
vågner ti-tyve gange hver nat. Det er ikke usædvanligt, at 
mor eller far rammes af stress eller depression som følge 
af den manglende søvn. Aflastning er derfor meget vigtig, 
men særdeles udfordrende, idet barnet måske ikke kan 
rumme at blive passet ude det første år.
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Overstimulering, lys, farver på sengetøjet, besøg, legetøj 
omkring sengen, manglende berøring gennem dagen, 
ændringer i hjemmet, vuggestuestart og forældrenes 
usikkerhed er nogle af de faktorer, som har indflydelse på 
søvnen. Det kan anbefales at bruge en slyngevugge, som 
efterligner bevægelserne i mors mave og derfor er særligt 
beroligende. 
Gode søvnassociationer er afgørende for den fremtidige 
søvn. Særligt sensitive børn husker utroligt godt. De mind-
ste husker stemninger og følelser. Derfor bør man efter-
stræbe en rar sengelægning. Søvntræningsmetoder bør 
derfor bruges med forsigtighed. For det første fordi barnet 
er biologisk anderledes og ikke kan ændre sit naturlige 
søvnmønster, før hjernen er moden til det. For det andet 
fordi det er uheldigt, hvis barnet kommer til at opfatte sen-
gen som et sted, hvor man skal græde og være ked af det. 
Rolig, støttende og nærværende putning er det bedste. 
Trøst altid et grædende barn. Med tiden vil de voksnes ro 
smitte af på barnet. 

Betydningen af den tætte berøring og dagens 
 pauser
Menneskekroppen er skabt til social kontakt. Når vi rører 
hinanden, udløses hormonet ’oxytocin’, som har en bero-
ligende effekt. Hormonet udløses i større mængder, når 
det er mennesker, som står os nært, der holder om os. 
De signalstærke børn, som har så megen uro i kroppen, 
har et særligt stort behov for beroligelse, og derfor kan 
man opleve, at disse børn helt nægter at ligge alene om 
natten. At de vil bæres konstant, når de er små, og at de 
ofte søger fysisk kontakt gennem leg. De større børn kan 
synes, at det er pinligt at få kram. I stedet laver de bryde-
kampe eller sidder tæt ved, når der hygges med bog eller 
tv. Hvis det større barn fylder meget i en periode kan det 
skyldes et stort behov for nærkontakt, så der kan skabes 
ro inden i.
Man kan opleve, at barnet samtidig forsøger at sortere 
andre stimuli fra for at kunne få endnu mere ro. Det kan 
være, at hun nægter at have andre børn i nærheden, når 
der læses bog, eller måske beder hun storebror om at gå 
ind på sit værelse. Det kan virke som om barnet er kom-
manderende og ufølsomt, men det er snarere udtryk for, at 
hun forsøger at skærme sig selv og få en pause.
Pauser er meget vigtige for disse børn. Der kan med 
stor fordel indlægges faste pauser i løbet af dagen. Både 

hjemme, i institution eller skole. Pauserne kan dæmpe de 
voldsomme reaktioner sidst på dagen, for de giver barnet 
mere overskud og overblik. De mindste sover til middag, 
og det er rigtig godt, men nogle har også brug for en 
pause om formiddagen eller eftermiddagen. En pause kan 
være at få lov til at sidde lidt på skolens kontor med en 
ipad eller tegnehæfte. Det kan være at få lov til at tage lidt 
legetøj med ind i et stille lokale en halv time. Nogle insti-
tutioner har flere rum, som børnene kan bevæge sit frit i. 
Vis de signalstærke børn, hvor de kan søge hen for at få en 
pause. I begyndelsen skal de måske have hjælp til at lære, 
hvordan man hygger sig med en sut, eller en gravko og et 
blødt tæppe. Pauser handler ikke om at ligge ned eller at 
sove. Det handler om ro i ørerne, øjnene og i forhold til de 
sociale udfordringer.
Forældre bør efterstræbe en fast indlagt pause hver eneste 
dag, når børnene kommer hjem. Det er vigtigt, at foræl-
drene også selv formår at slappe af sammen med barnet, 
for ellers vil de voksnes uro smitte. Berøring bør være en 
del af pausen hjemme, så tag dit barn på skødet mens I ser 
en tegnefilm eller giv et knus, inden I sætter jer og drikker 
en kop varm kakao sammen. 
Nogle signalstærke børn kan slet ikke magte at blive rørt – 
især ikke når de er overstimulerede. Berøringen kan betyde 
endnu flere stimuli, og derfor er det vigtigt, at man ikke 
forsøger at røre, kramme eller holde om et barn, der ikke 
ønsker det. Bliv i stedet tæt ved, når barnet har et fortvivlel-
sesanfald eller græder meget. Nogle gange kan man få lov 
til at lægge en hånd på maven imens.
Selvom børnene ikke vil røres, så er berøring faktisk meget 
vigtig. Berøring via massage eller kram hjælper nemlig 
barnet med at mærke sig selv og det er på sigt et vigtigt 
redskab til at skabe ro med. Massage og kram skal være 
en rar oplevelse, og derfor kan det være nødvendigt at gå 
ganske forsigtigt frem, så barnet langsomt vænner sig til 
at blive rørt. I starten kan man fokusere på skuldre, albuer, 
knæ og ankler. Der skal tages ordentligt fat så det ikke 
kilder. Giv for eksempel et fast kram om skuldrene. Når du 
mærker, at barnet begynder at slappe af under denne form 
for berøring, så kan du fortsætte ved at lægge en hånd på 
brystkasse/ryg og senere maven. Det kan tage lang tid at 
lære et barn at rumme berøring, men lykkes det, så kan 
det forbedre nattesøvn og mestring betydeligt. Mestring 
handler om at kunne reagere på en god og konstruktiv 
måde, når følelserne bliver for store.
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Hjemme lader man op
Det kan nogle gange være svært at vurdere om barnet er 
uroligt på grund af kedsomhed eller overstimulering. Her er 
det nødvendigt at se barnets dagligdag i en helhed og at 
lære barnets grænser at kende. Hvis man ved, at barnet har 
været på bustur med børnehaven, så er det meget usand-
synligt, at barnet har brug for en masse mere stimuli den 
dag. Barnets eventuelt høje aktivitetsniveau kan antages at 
skyldes overstimulering, og man bør efterstræbe rolige ak-
tiviteter resten af dagen. En stille gåtur, togbanebygning, tv, 
puslespil, boglæsning eller krammeleg, der ikke bliver til vild 
pudekamp, er eksempler på ikke-overstimulerende lege for 
det større barn. Det bedste er dog at inddrage barnet i de 
dagligdagsaktiviteter, som du selv laver. Lad barnet hjælpe 
med at lægge tøj i vaskemaskinen, eller at vaske op. Selv de 
allermindste kan ligge på maven på et håndklæde og se på 
opvaskeskum og klirrende tallerkener.

Når man har et særligt sensitivt barn, er det en fordel at 
vælge sine familieaktiviteter med omhu. De sensitive sig-
nalstærke har rigeligt med oplevelser via institution eller 
skole. Det er svært for dem at skulle en masse andet også. 
Hjælp børnene med at sætte grænser for fritidsaktiviteter 
og støt dem, når de giver udtryk for at have brug for en 
pause. Hjælp også børnene med at have korte legeaftaler, 
så de ikke kommer til at overskride egne eller venners 
grænser. Måske brokker barnet sig over at skulle tidligt 
hjem, men det skyldes ofte, at de signalstærke er så op-
tagede af nuet, at de ikke formår at mærke efter. Derfor 
bør de voksne støtte barnet i at lære at mærke sine egne 
grænser.
Sæt ord på barnets dag. Selv små oplevelser kan have 
betydning for nattesøvn eller kraftige reaktioner senere. 
Gør derfor meget ud af at få at vide, hvad barnet har været 
optaget af hos dagplejeren eller i skolen. Det kan fylde 

De signalstærke børn, som har megen uro i kroppen, har et særligt stort behov for beroligelse.
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meget hos en særligt sensitiv to-årig, hvis hun har set et 
andet barn falde og slå sig. Hos skolebarnet kan en simpel 
skemaændring betyde indre kaos og et stort behov for 
kontrol. Denne kontrol kan nemt have ført til kommande-
ring med kammeraterne, som så er blevet sure, men den 
signalstærke har måske ikke forstået hvorfor de andre blev 
afvisende. Det kan være meget store tanker om ensomhed 
og usikkerhed, sådan et barn kommer hjem med. Særligt 
ved sengetid kan bekymringerne komme, så gør det til en 
vane at hyggesnakke om dagens oplevelser på sengekan-
ten. Slut altid snakken med lidt sjov eller en god bog, som 
kan få tankerne hen på noget andet.
For mange nej’er i hjemmet eller institutionen kan skabe 
stor frustration hos signalstærke børn. De kan ikke slukke 
for deres nysgerrighed, uroen i kroppen eller det umåde-
ligt store aktivitetsniveau. Kræver man for meget af barnet, 
så stiller man det i en umulig situation. I stedet bør man 
give mulighed for, at barnet kan vælge at gøre det rigtige. 
Måske skal barnet have lov til at rejse sig fra bordet før de 
andre. Eller han kan have sit eget pudehjørne i stuen, hvor 
man gerne må hoppe og springe.

Asynkroni
Mange signalstærke er temmelig fremmelige både mo-
torisk og mentalt, men ikke med hensyn til håndtering af 
følelser. De kan for eksempel være alderssvarende i forhold 
til deres motorik, to år forud rent sprogligt og mentalt, 
men to år bagud i forhold til at mestre sine følelser. Denne 
asynkroni kan gøre det særligt vanskeligt at tolke og støtte 
børnene. Det er også svært for børnene selv, når de egent-
lig godt er klar over, hvordan de bør reagere, men kroppen 
alligevel ikke gør, som de ønsker.

Det kan være lille tre-årige Emil der vil have en 
banan og godt ved at han skal spørge pænt, men 
hans kropslige impulsreaktion gør, at han får skub-
bet til barnet ved siden af, som falder og begynder 
at græde. Emil bliver meget ulykkelig over, at han 
har fået det andet barn til at græde, og da han 
måske også får skæld ud samtidig, kan han kun 
konkludere, at der er noget galt med ham.

Når man har med asynkrone børn at gøre, er det nødven-
digt at se alle barnets aldre, og reagere på hver enkelt. Man 
kan ikke fremskynde en bedre mestring ved at kræve, at 
barnet reagerer alderssvarende. Det vil svare til at kræve 
noget af barnet, som det ikke kan leve op til, hvilket giver 
anledning til dårligt selvværd med deraf følgende endnu 
dårligere mestring. I stedet bør man møde barnet, hvor 
det er. Reagerer Emil som en et-årig, så bør han behandles, 
som man ville behandle en et-årig. Man ville måske sætte 
ord på, at han ønskede bananen og blev for voldsom, og 
komme med et simpelt forslag til, hvordan han kunne have 
reageret i stedet. Samtidig ville man måske skulle tale med 
ham, som man ville tale med en fire-årig, når han udtrykte 
bekymring over det andet barns gråd og følte sig skyldig 
over at have forårsaget det. Det er altså lidt af en udfor-
dring at arbejde med asynkrone børn. 
For tidligt fødte kan have særlige udfordringer, fordi de-
res motorik måske heller ikke er alderssvarende. Det kan 
give dem enorme frustrationer at kunne tænke over det, 
de gerne vil, men ikke leve op til det. Socialt kan de have 
problemer med at rumme egen frustration, når de ikke 
kan følge med i de andre børns leg. Det kan føre til uhel-
dige og ikke alderssvarende reaktioner, som at slå, bide 

Selv små oplevelser kan have betydning for nattesøvn 
eller kraftige reaktioner senere.
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eller få fortvivlelsesanfald. Det er vigtigt, at det er barnets 
bagvedliggende intentioner, der adresseres, og ikke selve 
den negative handling. Et barn lærer ikke at mestre ved at 
få et nej, men ved at få mulighed for at vælge gode alter-
nativer til egen reaktion. At give barnet idéer til alternative 
reaktioner forudsætter, at man forstår barnets intension og 
personlighed. 
Narrative fortællinger om barnet kan være et fint værktøj 
til at tydeliggøre barnets perspektiv. Observér barnet. 
Læg mærke til det, barnet kigger på og den måde, barnet 
reagerer på forskellige oplevelser. Forsøg at forstå, hvorfor 
barnet ser på dette, og reagerer på netop denne måde. Når 
man ser bag om intentionen, kan man bedre støtte barnet 
til mere hensigtsmæssige reaktioner. 

Signalstyrke er en del af personligheden
At være særligt sensitiv og signalstærk er ikke en diagnose. 
Det er en del af disse børns personlighed. Der er tale om 
børn, der er sunde og raske, men som indeholder dybere 
og stærkere følelser end de fleste af os. Det kan være en 
ulempe, når omgivelserne ikke forstår at give plads til store 
følelser, eller når reaktionerne misforstås, og barnet får 
skæld ud eller bekymrede blikke, fordi det ikke ligner de 
fleste. Børnene kan nemt komme til at føle sig forkerte eller 
tro om sig selv, at de faktisk er for vilde, uartige, uopdragne 
eller besværlige. Hvis barnet helt mister troen på sig, selv 
kan det reagere ved at trække sig helt ind i sig selv, eller 
ved at blive meget voldsom med rigtig mange fortvivlel-
sesanfald dagen igennem. 
Signalstærke børn er viljestærke, følelsesladede, nysgerrige 
og entusiastiske børn, som er vilde med livet. De har en 
smittende begejstring, som alle omkring dem kan have 
glæde af, og de kan give os nogle helt nye perspektiver på 
verden i kraft af deres store vilje til at kæmpe for retten til 
at være sig selv. Som forælder eller fagperson har du ene-
stående mulighed for at hjælpe dette fantastiske barn på 
vej med en rummelig og lyttende tilgang. Det er en van-
skelig og krævende kunst. Men i det lange løb vil indsatsen 
med kyndigt at forstå, støtte og rumme barnet komme 
mange gange igen.
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Mestring refererer i denne bog til det, at mærke og reagere 
konstruktivt på sine egne følelser og kropsignaler. For 
signalstærke børn er det afgørende for deres fremtid, at de 
i disse tidlige år, lærer hvordan de kan håndtere deres vold-
somme og eksplosive følelser. Du kan som forælder gøre 
dit barn en kæmpe livsvarig tjeneste ved at være opmærk-
som på dine egne reaktioner og ord og ved at beslutte 
hvordan du vil reagere, så det støtter barnet bedst på sigt.

Mestring handler om at mærke sin krop og sine 
følelser og dernæst at reagere konstruktivt på det

For mange forældre bliver det sværere at rumme barnets 
store følelser end tidligere. Årsagen kan formodentlig fin-
des i at barnet ikke længere er så afhængigt som tidligere, 
og at både du og barn gennemgår en adskillelsesfase, 
hvor barnet udvikler en egen personlighed, som måske 
ikke altid ligner den du havde drømt om. Det er nu I lærer 
hinandens personlighed at kende i detaljer, og det vil ikke 
være alt ved den andens personlighed man synes om. For 
nogle forældre kan det føles meget skræmmende at blive 
konfronteret med den erkendelse, at man ikke elsker alt 
ved sit barn, og det i sig selv kan være grundlag for at du 
måske reagerer med mere vrede end du egentlig havde 
ønsket. Men vid at næsten alle forældre oplever disse følel-
ser og at det faktisk er en sund følelse, der sikrer at forældre 
og barn ikke kommer til at leve i en symbioselignende 
tilstand hele livet.

Du behøver ikke elske alt ved dit barn!
I er to forskellige personligheder og skal nu til at 
lære hinanden at kende på godt og ondt.
Samspillet stilles overfor en stor udfordring og I  
må mødes et sted på midten, så der bliver plads  
til jer begge

Barnet kan begynde at reagere kraftigere end tidligere. 
Det signalstærke barn, som jo sjældent undlader at gøre 
opmærksom på sig selv, har måske været så krævende at 
du er endt i en slags passivrolle, hvor du har vænnet dig så 
meget til barnets ’larm’ at du er holdt op med at reagere 
ret meget. Dit tydelige barn vil så råbe endnu højere eller 
begynde at skrige, bide eller smide ting på gulvet for at få 
din opmærksomhed. Du bliver måske vred eller usikker, når 
dit barn reagerer så voldsomt, og så kan du selv reagere 
uhensigtsmæssigt.
Den samme passive tilgang kan du komme til at opleve, 
hvis du er gået hen og blevet lidt bange for vredesudbrud-
dene og at du derfor prøver at undgå at skabe vrede hos 
barnet. Et signalstærkt barn vil naturligt søge efter en tyde-
lig mor eller far, fordi din tydelighed giver barnet ro – Du 
er jo rollemodellen og barnet kan ikke forholde sig til en 
usikker rollemodel! Samme reaktion som ovenfor vil derfor 
kunne forekomme, hvor barnet bliver tiltagende tydeligt 
på en negativ måde, for at få en klar reaktion (positiv eller 
negativ) fra dig.

Boguddrag signalstærke børn

mestring
At rumme vrede og gråd

SIGNALSTÆRKE BØRN
Anja Sigvard Nielsen

FORKANT
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Dit barn lærer af dig – Du er barnets rollemodel!
Hvis du er meget usikker kan barnet ikke finde 
tryghed ved dig som rollemodel og barnet kan 
blive tiltagende tydelig på en negativ måde i 
forsøget på at få en klar reaktion fra dig (negativ 
eller positiv).

Vær opmærksom på om du er havnet i en af disse faldgru-
ber og hvis du er så giv hav ekstra fokus på dig selv og din 
respons i en periode, så dit barn igen finder ud af at det 
ikke behøver råbe og skrige for at få din opmærksomhed, 
for ingen kan i længden bevare et positivt sind og lære en 
anden at reagere hensigtsmæssigt, hvis han selv er kon-
stant udsat for pres.
Hvis du bliver vred eller afvisende overfor barnet, når det 
ligger på gulvet og sprutter i et hidsighedsanfald, så er det 
sådan dit barn lærer at reagere på sin egen og på andres 
vrede.
Indstil dig på at dit barn ikke nogen sinde bliver et stille, 
tilbageholdende og afventende barn, men husk i stedet 
dig selv på at du har et barn med enorme ressourcer, der 
bare skal kanaliseres i den rigtige retning og den rigtige 
retning betyder ikke at blive mindre signalstærk, men at 
blive bedre til at forstå og reagere konstruktivt på sin sig-
nalstyrke. For at du kan støtte dit barn i at rumme og være 
konstruktiv omkring sine store følelser, så må du overveje 
med dig selv hvad du mener det vil sige at reagere kon-
struktivt.

Uanset hvor perfekt en forælder du er, så vil dit 
signalstærke barn blive hidsigt, vredt eller få et 
voldsomt grådanfald en gang imellem

At lære sit barn om mestring
Hvis dit barn skal lære at håndtere sine følelser konstruk-
tivt, så har det først og fremmest brug for en rollemodel 
og den rollemodel skal kunne rumme barnets følelser, for 
at kunne vise barnet at store følelser er i orden, og at der 
ikke er grund til at gå i panik eller reagere voldsomt. Der er 
andre måder at reagere på, som føles bedre både under og 
efter et vredesudbrud.

Konstruktive reaktioner på vrede kunne måske være:
•	 At udtrykke vreden ved at skælde ud i stedet for at 

 kaste med ting, bide eller slå
•	 At forsøge at forklare på en anderledes måde, inden 

man bliver så vred at det fører til skrigeri eller ukontrol-
lable grådanfald, der er langvarige og meget voldsom-
me (der findes signalstærke børn der græder til de be-
svimer eller som helt mister kontakten til omverdenen 
og trækker sig ind i sig selv)

•	 At undgå selvbeskadigelse (banke hovedet ind i væg-
gen eller smide sig selv ned af trappen)

•	 At bede om hjælp til at klare sin vrede konstruktivt, hvil-
ket vil sige at vide, at andre står klar til at støtte, så snart 
man har brug for det og er klar til det

Hvad betyder det at ’rumme’ barnets følelser
At rumme følelser betyder egentlig at kunne magte at stå 
overfor dit barns vrede eller sorg uden at du selv bliver 
meddeltager i følelserne. At rumme betyder at du kan 
opfatte, mærke og lytte til barnet uden at du selv bliver 
påvirket i en sådan grad at I begge bliver lige ulykkelige 
eller vrede.
At rumme er at være ved sit barns side når det har stærke 
følelsesudbrud, uden at du forsøger at rette, sætte ord på 
eller komme med formaninger. Det handler om at være 
sammen og mærke sammen uden nødvendigvis at bruge 
ord.
Følelserne for barnet er så store, at de er skræmmende og 
angstprovokerende, for det lille barn kan slet ikke forstå 
hvad det er for en hjertebanken, uro i maven og intens 
vrede/sorg der spirer indeni. Det lille barn har ingen mulig-
hed for at sætte ord på, for det ved ikke hvad der sker og 
det har ingen anelse om hvorvidt det skal blive bange eller 
endnu mere vred for at slippe væk fra disse store følelser. 
Der findes børn, der bliver så bange at de begynder at 
banke hovedet ind i væggen eller raserer hele deres væ-
relse for at få afløb.
Dit barn har brug for din hjælp. Akkurat som da han var 
mindre, har han brug for at du støtter og trøster, når han er 
bange eller utryg. Hvis du i stedet bliver vred og skælder 
ud, når dit barn kaster sig ned på gulvet i et raserianfald, 
sender barnet ind på værelset for at rase af, eller går din vej 
og bagefter fortæller barnet at det ikke skal forvente at du 
gider høre på den slags, så rummer du ikke, men inddrages 
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i barnets kaotiske følelsesliv. Det lille barn, der i forvejen er 
skræmt over de store følelser føler sig skyldigt, ensomt og 
endnu mere bange, og næste gang barnet bliver vredt, så 
vil det blive endnu mere usikkert og have endnu sværere 
ved at reagere på en positiv måde.
Det kan det være rigtig svært at opleve sit barns store fø-
lelser uden selv at blive ramt at vrede eller sorg og selv den 
bedste vil falde i en gang imellem. Men giv dig selv nogle 
sætninger at reagere ud fra. Det kunne for eksempel være:

Det er mit barn der er vredt – ikke mig!
Jeg kan godt rumme mit barns følelser uden selv 
at blive vred/trist
Det er helt i orden at mit barn er vredt/trist

Ideer til at lære barnet at mestre:
•	 Sæt ord på bagefter eller lige inden, ”Ej hvor er det bare 

irriterende – ØV!”
•	 Lær dit barn at trampe i gulvet eller slå i en pude, og 

råbe ”ØV”, når det bliver rigtig vredt
•	 Hjælp dit barn når det begynder at synes noget er 

svært – Det er altid godt at forebygge konflikten inden 
den bryder ud i lys lue

•	 Stå altid til rådighed til en snak efter et udbrud – også 
med de mindste som har lige så meget brug for at få 
sat ord på det der skete, som de store børn; ”Alma ville 
have slik og så sagde mor nej. Alma blev sur. ØV sagde 
Alma”

•	 Gør altid snakken kort og vis dit barn ved dit eksempel 
at der ikke er grund til at hænge i konflikterne – med-
mindre dit barn selv ønsker at snakke mere om det.

•	 Respektér et nej, hvis dit barn ikke vil tale om det
•	 Kram dit barn hvis det bliver ked af det efter et vredes-

udbrud. Vent med at sætte ord på – Bare rum tristhe-
den; og hjælp så dit barn videre med lidt sjov eller ved 
at lave noget andet sammen med barnet.

•	 Lav sjov – Humor kan være vejen frem – Mange signal-
stærke børn har en tidligt udviklet humor og de kan 
godt se det komiske i at de har revet tøjet af eller har 

smidt yndlingsdukken ud af vinduet i vrede. Humor 
kan være en god måde at komme videre på og nogle 
gange kan den forhindre et udbrud.

”Engang blev jeg så træt af min søns vredes-anfald 
at jeg en dag kastede mig ned på gulvet ved siden 
af ham og skreg og råbte mens jeg sparkede i gul-
vet – Præcis som ham. Han blev helt stille et øjeblik 
og så begyndte vi at grine. Det virker nok kun én 
gang, men sjovt var det.”

Mor til Kristofer – 3 år

Eksempler på typiske konflikter og måder at rum
me dem på
Selv små oplevelser kan have betydning for nattesøvn eller 
kraftige reaktioner senere.
I er netop stået op og morgenen er travl som altid. Dit barn 
vil ikke have tøj på og I skal af sted på arbejde og i vug-
gestue. Hun laver flitsbue og kaster sig omkring, så du må 
holde hende fast mens du hastigt trækker trøjen ned over 
hovedet og du bliver irriteret og vred over at det samme 
besvær opstår hver eneste morgen. Ved morgenmaden 
vil hun ikke have noget af det du foreslår og du må opgive 
at få morgenmad i hende. Da I skal have flyverdragt og 
støvler på starter skrigeriet og flitsbuerne igen og du ender 
med et smågrædende barn i bilen på vej til vuggestue og 
faktisk er du tæt på selv at begynde at græde af ren og 
skær vrede og tristhed over denne dårlige start på dagen.
At rumme: Tøjkonflikten handler ikke kun om at rumme, 
men også om at planlægge. Der er kun mulighed for at 
rumme barnets (og dine egne) følelser, hvis der er tid nok 
til det. Antag at I står en time tidligere op og spiser mor-
genmad i nattøj, mens I sidder sammen og morgenhygger. 
Dernæst tager du tøj frem og lader dit barn vælge mellem 
to forskellige sæt tøj og sammen hjælpes I ad med at få det 
på (kompetenceudvikling). Morgenen kan nemt komme til 
at se helt anderledes ud.
Måske er det nok at bytte om på morgenmad og tøj-tid.
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Hvis der ikke er mulighed for at stå tidligere op eller benytte 
sig af flekstid på særligt dårlige dage, så kan det være guld 
værd at sætte ord på; ”Ja jeg kan godt forstå at du er vred. 
Det er så irriterende at skulle have tøj på”. Barnet vil sikkert 
stadig brokke sig, men du kan meget ofte forebygge et 
egentligt vredesanfald ved at sætte ord på. Dit barn kan 
måske ikke forstå alt det du siger, men dit tonefald og din 
intention kan det forstå og det forstår at du prøver at støtte.

Ulvetimekonflikten
I er netop kommet hjem fra arbejde og børnehave. I 
samme øjeblik I træder ind ad døren smider barnet sig på 
gulvet og tager hverken støvler eller jakke af. Lidt efter laver 
du aftensmad mens dit barn hele tiden går omkring dig 
og brokker sig og kræver alt muligt. Du retter hele tiden på 
ham fordi han fylder for meget. Han begynder at trække 
end stol hen til køkkenbordet for at hente kiks og du siger 
fra. Han kaster sig ned på gulvet i et vredesanfald, hvor han 
sparker og slår i gulvet og skriger højlydt. Dit eget overskud 
er helt på nulpunktet.

Ikke at rumme: Du siger at du ikke har tid til at høre på brok 
nu hvorefter du vredt bærer barnet ind på værelset og luk-
ker døren, mens du siger at han kan komme ud når han er 
god igen.
At rumme: Du stopper hvad du er i gang med – slukker for 
komfuret. Sætter dig stille og roligt ned på gulvet til bar-
net, og da han er klar til at høre siger du, at du tror I begge 
har brug for en pause efter en hård dag. Du fortsætter ved 
at tilbyde ham din hånd, mens du foreslår at I sammen går 
ind og tænder for tv-et. Derinde putter du ham med et 
tæppe og I sidder stille sammen i 5-10 minutter, hvorefter 
du foreslår at han bliver siddende og du lige laver maden 
færdig imens.

Supermarkedskonflikten
Det er så flovt når dit barn kaster sig ned på gulvet i super-
markedet og skriger, bare fordi det ikke fik en slikkepind. 
Du føler at alle kigger på dig og at alle tænker at du er en 
dårlig mor, når dit barn opfører sig sådan. Men husk på 
at du ikke er alene. Alle forældre til signalstærke børn og 

Det handler om at være sammen og mærke sammen uden nødvendigvis at bruge ord.
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mange til ikke-signalstærke oplever dette og de føler sik-
kert alle ligesom dig. De andre i supermarkedet kigger ikke 
fordi de bebrejder dig, men fordi de måske husker hvor de 
selv synes det var eller fordi de ikke ved hvad de skal gøre. 
Jo mere roligt du forholder dig – des mere roligt forholder 
de andre i supermarkedet sig, for reelt set kan alle jo se at 
dit barn bare er hidsigt og at det intet har med dig at gøre.
Ikke at rumme: Du tager barnet op og sætter ham vredt 
ned i indkøbsvognen. Han skriger i protest (og fordi han 
er utryg ved din vrede), mens du stresser ned for at hente 
mælken og barnet hele tiden prøver at klatre ud af vognen 
og laver flitsbue hver gang du med vold må mase ham 
ned i vognen igen, så han ikke falder ud.
At rumme: Bliv i nærheden af det vrede barn og lad det 
rase af. Imens går du og handler lidt lige omkring barnet 
og så snart dit barn er mere roligt, så tilbyder du det en 
hånd eller spørger om det vil med hen og hente mælken 
i den anden ende af supermarkedet. Dit barn har hermed 
lært at det ikke nytter noget at blive hidsig – Man får ikke 
en slikkepind alligevel. Det har lært at du står klar til at trø-
ste eller støtte i at komme videre så snart barnet selv er klar 
til at modtage igen. Du forlader ikke barnet og du fordøm-
mer ikke dets følelser, men afventer stille og roligt.

Når du siger nej til noget
Dit barn har rykket en skammel hen til akvariet og står nu 
og smider legetøj ned til fiskene. Du siger højt og tydeligt 
’nej’, men din signalstærke lader som ingenting, og fortsæt-
ter sit gøremål. Du løfter hende ned fra skamlen og siger, 
at du ikke vil have hun smider legetøj ned til fiskene. Dit 
barn bliver rasende, griber fat i skamlen, rusker den frem og 
tilbage og skriger højt.
Ikke at rumme: Du bliver vred og skælder ud. Fjerner vredt 
skamlen, mens barnet skælder ud og måske sparker ud 
efter dig.
At rumme: Du siger; ”Jeg kan godt se at det var en god leg, 
men jeg vil ikke have at du putter legetøj ned til fiskene – 
Kom vi giver dem lidt fiskemad i stedet”. Hvis barnet stadig 
er vredt, så lader du hende være, men bliver i nærheden 
og spørger om hun vil have et knus, når hun ser ud til at 

være faldet lidt ned. Vil hun ikke så spørger du igen lidt se-
nere eller spørger om hun vil med ud og tømme opvasker 
(eller hvad du nu selv er i gang med). Kravler hun op på 
skamlen igen spørger du igen om I skal fodre fiskene, men 
hvis barnet igen smider legetøj ned, så fjerner du skamme-
len stille og roligt uden et ord.

Tanker om konflikter
At lære at skælde ud i stedet for at slå/bide kræver at du, 
som forælder viser dit barn at det er ok at skælde ud og 
blive vred – Ellers tvinger du barnet til at reagere uheldigt, 
for et eller andet sted skal de store følelser kanaliseres hen. 
Vær opmærksom på dit kropssprog og på din måde at 
reagere på, hvis dit barn skælder ud og råber højt. Bliver du 
vred/urolig/usikker/selvbebrejdende? I konflikten handler 
det om dit barns vrede eller frustration og ikke om dig. Du 
må forsøge at lade dine egne følelser vente og i situatio-
nen være den der holder hovedet koldt. Hvis du lader dig 
inddrage i barnets følelser, gør du egentlig barnet ansvarlig 
for dine følelser, og det er slet ikke noget et lille barn kan 
klare at have ansvaret for. Barnet vil opleve, at når han selv 
bliver vred eller trist, så bliver mor også ked af det/usikker/
vred – Det lille barn får altså ansvaret for om mor er glad 
eller vred.

Hvis du lader dig blive for påvirket af barnets følel-
ser, gør du egentlig barnet ansvarlig for dine følel-
ser, og det er slet ikke noget et lille barn bør have 
ansvaret for.
Du er den voksne – derfor er det dig der skal holde 
styr på jeres begges følelser og guide dem i en 
konstruktiv retning hvor vreden kan få afløb på en 
rimelig måde.

Tag imod de vrede ord/eller det skrigende barns sparken 
i gulvet, men lad være med at blive vred selv (eller lad i 
hvert fald være med at vise din egen vrede). Fortsæt stille 
og roligt det du er i gang med eller sæt dig afventende 
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ved siden af det skrigende barn, og trøst det når vredesud-
bruddet er forbi. Nogle børn vil ikke røres for meget, men 
vil gerne have en hånd at holde i eller stryges over håret. 
Du behøver ikke at sige noget – at rumme er at være til 
stede uden at skulle rette, ændre, komme med løsninger 
eller udspørge. At rumme er at være sammen med de fø-
lelser, hver nu engang har.
Når barnet bliver ældre kan du arbejde med at lære barnet, 
at skælde ud på mere konstruktive måder. Lige nu handler 
det om at undgå bideri, kasten med ting og at slå. Måske 
har du selv lært hjemmefra at man ikke må råbe højt eller 
vise vrede, men med et signalstærkt barn i hjemmet er det 
tid til at lære sig selv nye regler, for du kommer ikke til at 
undgå følelsesudbrud, men du kan lære at de er ok og at 
de går over igen.

Din rolle ved dit barns vredesudbrud er at forholde 
dig i ro og ikke lade dig selv blive inddraget.

En konflikt er kun en konflikt mens den står på. Signal-
stærke små børn glemmer som regel hurtigt vreden igen 
og du bør ligeledes lægge den væk, når den er overstået. 
Dit barn kan ikke bære at føle sig bebrejdet eller skyldigt, 

fordi det blev vredt (hvilket det jo ikke kan undgå at blive 
en gang imellem). Øv dig i at huske de positive ting ved 
dit barn i samme øjeblik konflikten er overstået og lær dit 
barn, ved dit eksempel, at en konflikt ikke er noget man 
bør hænge fast i og dvæle ved. Signalstærke børn har store 
følelser og de har brug for at lære at komme videre efter 
triste eller vrede følelser. Ellers kan de hænge fast i dem 
længe, for som du allerede ved, så er disse børn særligt 
gode til at være vedholdende, og det gælder altså også de 
negative følelser.
En del konflikter kan ikke løses mens de er præget af vrede. 
Vreden skal ud, før der kan tales konstruktivt. Vent altid til 
efter konflikten med at drøfte løsninger. Husk til gengæld 
at følge op og snakke om dette eller tilbyd barnet at I kan 
tale om det, hvis du føler at der ligger mere i konflikten. 
Men respektér et nej.
Hvis dit barn siger ting som gør dig meget ked af det eller 
bruger ord, som du ikke vil have, så sig fra – her må du ger-
ne selv blive vred et kort øjeblik. Du skal ikke være rolig for 
enhver pris. Dit barn må gerne vide at det kan gå for vidt 
og at der er ting der kan gøre mor / far vrede også, men 
husk at bevare overblikket selvom du bliver vred.

Gengivet med tilladelse af forfatteren.

Sæt  i kalenderen!
Generalforsamling afholdes den 29. marts 2014. 
Nærmere information følger. Hold øje med kalenderen på www.praematur.dk
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