
 »Hvem vil give mig sko på?« Oliver Drey-
øe på fire år kigger spørgende op på sin 
mor, Mette Dreyøe, mens skoene med 
velcrolukning, der blinker, når han går, 
står klar foran hans fødder på gulvet i 
lejlighedens gang.

»Det vil du selv,« siger Mette Dreyøe 
og tager sønnens jakke over armen, 
mens Oliver selv tager sine sko på. 

Når Oliver er i børnehave, leger han 
pænt med de andre børn uden at slå 
dem, når han bliver vred. Han taler med 
pædagogerne, og han gør, hvad han bli-
ver bedt om. Når han kommer hjem i 
lejligheden i Helsingør, som han bor 
i sammen med sin mor, retter han sig 
efter et nej. Han spiser, hvad der bliver 
serveret – til spisetid, og han hjælper sin 
mor med at sætte varer på plads, når de 
har været ude og handle. Næsten altid 
uden at kny.

Men sådan har det ikke altid været.
Havde man besøgt Mette og Oliver 

Dreyøe for bare et halvt år siden, ville 
man have mødt en helt anden Oliver og 

en meget anderledes Mette i gangen i 
lejligheden. Oliver ville have kylet sko-
ene væk i stedet for at tage dem på. Og 
faktisk havde Mette heller aldrig bedt 
ham om selv at stikke i skoene. Oliver 
ville have fået mad, når han var sulten, 
og havde han lyst til en is til morgenmad 
– så havde han fået det.

»Han bestemte alt. Når vi stod op 
om morgenen, planlagde vi vores dag 
ud fra, hvad Oliver havde lyst til at lave,« 
siger Mette Dreyøe, der er 28 år gammel 
og arbejder i et revisionsfirma. Oliver er 
hendes første barn. 

OLIVER OG METTE DREYØES  forhold 
er ikke unikt. Ifølge førende eksperter 
på området har danske forældre over-
draget mere og mere magt i familien 
til børnene, der ikke bare bestemmer, 
hvad familien skal have at spise, men 
også har noget at skulle have sagt, når 
det gælder sengetider, tøjvalg og feriede-
stination. 

Per Schultz Jørgensen, tidligere for-
mand for Børnerådet og professor i so-
cialpsykologi, forsker i familieforhold 
og pædagogik. Han mener, at nutidens 
forældre har givet børnene så meget at 
skulle have sagt, fordi al udvikling i sam-
fundet peger på, at børn skal inddrages i 
beslutningerne og klare sig selv. I 1991 

tiltrådte Danmark FNs Børnekonven-
tion, der definerer børn som ligeværdige 
med voksne med ret til indflydelse på 
eget liv. Således høres børn i dag i sager 
om alt fra indretning af legepladsen i 
børnehaven til hvem de vil bo mest hos, 
når skilsmissesager ender i Statsforvalt-
ningen.

»Mange forældre har abdiceret. De 
har småstress og vil gerne være bør-
nevenlige. Så de inddrager børnene 
og giver dem medbestemmelse. Men i 
mange tilfælde får børnene alt for meget 
at skulle have sagt over, hvad der sker i 
familien,« siger han. 

Ifølge Stig Broström, professor i små-
børnspædagogik, Aarhus Universitet, 
er der snart sagt ingen grænser for, hvad 
børn i dag bliver taget med på råd om.

»Det er ikke længere kun de unges 
ture i byen, der bliver forhandlet i fami-
lien. Det er også den treåriges sengeti-
der. Vi ved på institutionsplan, at børn 
ikke kommer i seng til tiden, at de ikke 
får morgenmad og så videre, fordi alt er 
til forhandling,« siger han.

Børnepsykolog Margrethe Brun 
Hansen mener, at det falder forældre 
utroligt vanskeligt at påtage sig lederrol-
len over for børnene.

»De har svært ved at tage ansvar og 
sige, at nogle ting ikke er til forhandling. 

De glade ønskebørn              
                                                   – driver forældrene til vanvid
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I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadigt mere konfliktsky og 

de martres af dårlig samvittighed over ikke 

at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

I de kommende uger sætter Berlingske 

fokus på den gode børneopdragelse.  

  Bserie
D  Opfør dig ordentligt!

Gennem de seneste 50 år har forældre overdraget mere og mere magt til deres børn. 
Men nu er det på tide, at forældre påtager sig ansvaret og lederrollen i familien igen. 
Mette Dreyøe har gennem træning taget magten tilbage fra sin lille søn.

Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Mette Dreyøe med sin søn Oliver. Oliver er hendes første barn. Fotos: Malte Kristiansen
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De glade ...
Men den magt, som de er så bange for 
at overtage, den er så nødvendig. Det 
er utroligt smukt at ville se tingene fra 
barnets perspektiv og inddrage det, 
men det må ikke kamme over, for så gør 
vi vores børn en bjørnetjeneste,« siger 
hun.

FORÆLDRENES  magtoverdragelse til 
børnene er sket gennem de seneste 50 
år. I 1960erne var den autoritære måde 
at opdrage sine børn stadig den domi-
nerende metode. Ro, renlighed og re-
gelmæssighed eller kæft, trit og retning 
kan spores helt tilbage til 1700-tallet, 
hvor børn blev udsat for en endog gan-
ske hårdhændet opdragelse for at blive 
lydige og velopdragne samfundsbor-
gere. Især lydighed var en vigtig værdi, 
som børn skulle lære og opdrages til lige 
indtil 1960erne. For at komme frem i da-
tidens traditionsbestemte samfund var 
autoritetstro en vigtig egenskab. 

Da kvinderne for alvor strømmede 
ud på arbejdsmarkedet i slutningen af 
1970erne, kom det første store skred i 
måden, hvorpå vi opdrog vores børn, og 
ud fra hvilke værdier. Nu var mor ikke 
længere hjemmegående, så børnene 
skulle passes i daginstitutioner. Her var 
der ingen hjælp at hente hos mor, hvis 
de andre børn drillede. Nu skulle bar-
net være selvstændigt nok til at appelle-
re til pædagogerne og have tilstrækkelig 
med sociale kompetencer til at begå sig 
blandt andre børn. I stedet for at hylde 
 lydighed, begyndte forældre at lægge 
mere og mere vægt på selvstændighed 
og evnen til at klare sig socialt. Gradvist 
blev forældre også  mere bange for at re-
præsentere den undertrykkede autori-
tet, de som børn sådan frygtede selv.

»Forældre er bange for at tage mag-
ten, fordi de frygter, at den kommer til at 
ligne den meget autoritære magt, som 
de selv er blevet udsat for. Tidligere blev 
børn undertrykt og ydmyget af voksne, 
der havde så meget magt og lærere, der 
måtte slå og så videre,« siger Margrethe 
Brun Hansen. 

IIfølge Claus Holm, forsker fra Aar-
hus Universitet, har børneopdragelse 
udviklet sig fra at være forældrenes og 
de voksnes tyranni til i dag at være aner-
kendelsens tyranni. 

»Dansk pædagogik og opdragelse 
handler i dag om at rose barnet, for at 
barnet bliver et glad barn, som med 
selvværd kan realisere sine projekter. 
Grundproblemet er, at forældre ikke vil 
stå ved, at de har magten. Også en kri-
tisk magt, der ikke kun bliver brugt til 
ros, men også skælder ud,« siger han. 

Han henviser til 1990erne, hvor de 
første målbare konsekvenser af den an-
erkendende tilgang til børneopdragelse 
blev synlige:

»Det var et historisk lavpunkt, hvor 
vi blev klar over, at de glade danske øn-
skebørn ikke bare læste, skrev og reg-
nede dårligt, men også opførte sig så 
dårligt og forstyrrende i skolen, at det 
hindrede den faglige læring. Det var den  

første gang, vi så bagsiden af, at børn var 
blevet individer med rettigheder og lige-
værdige med voksne,« siger han.  

FOR HALVANDET ÅR SIDEN  blev Met-
te Dreyøe kaldt til samtale i Olivers bør-
nehave. Oliver brugte ikke sit sprog og 
talte ikke med pædagogerne. Han gik 
meget for sig selv, fordi han havde svært 
ved at lege med de andre børn, som han 
slog, når han blev vred. Derhjemme var 
det også hårdt at være sammen med 
Oliver.

»Jo mere jeg lod ham få lov til, jo vær-
re en dag fik vi. For han blev jo ved med 
at kræve. Vi fik nogle umulige dage og 
skændtes hele tiden. Han ville nærmest 
ikke engang gå med mig ned ad trappen. 
Så stod han bare og skreg i opgangen. 
Jeg følte mig som en rigtig dårlig mor. Jeg 
sagde altid nej, når vi blev inviteret ud til 
ting. Jeg skulle hele tiden holde øje med 

om han stak af, når vi var ude at gå eller 
i parken, for han hørte ikke efter, når jeg 
kaldte på ham. Det var forfærdeligt. Det 
var slet ikke rart at være sammen med 
ham,« fortæller Mette Dreyøe.

Mette Dreyøe og Olivers far blev til-
budt at komme i Helsingør Familiecen-
ters familiestue, hvor de mødtes med 
andre forældre med problemer og ud-
dannet personale. Her kunne både Oli-
vers forældre og personalet se, at Oliver 
havde svært ved at omgås andre børn.

»Han ville ikke høre efter. Han ville 
ikke sidde stille på stolen. Han løb rundt 
og ville ikke være med. Han ville ikke 
lege med de andre børn, og han knyt-
tede sig ikke rigtig til nogen. Vi havde jo 
sat ham op på en piedestal derhjemme, 
så det med at bestemme faldt ham helt 
naturligt. Men andre børn er jo ikke in-
teresserede i, at han skal bestemme hele 
tiden. Så vi blev hurtigt opmærksomme 
på, at vi skulle gøre noget anderledes i 
forhold til Oliver,« siger Mette Dreyøe.

Normalt kommer børn og deres for-
ældre på familiecentret i nogle måne-
der, måske et halvt år. Mette og Oliver 
var der i et år og to måneder.

»Jeg var meget bekymret for Oliver. 
Jeg  frygtede, at han en dag ville ende i 
fængsel, fordi han bare gjorde, hvad der 
passede ham, var ligeglad med autori-
teter og slog, når han blev vred,« siger 
Mette.

Ved at lege forskellige lege med andre 
børn lærte Oliver langsomt, at han var 
nødt til at kommunikere i stedet for at 
slå. Men også Mette Dreyøe havde ting 
at lære. Og det var først og fremmest at 
sætte grænser for Oliver og lære ham, at 
det er hende, der bestemmer. 

»Når han blev vred før i tiden, føjede 
jeg ham, så jeg slap for at skændes med 
ham. Det handlede nok meget om, at jeg 
ikke syntes han skulle gå rundt og være 
ked af det. Jeg kan godt se i dag, at det 
gjorde ham langt mere utryg, end hvad 
der var planen,« siger hun.

DA KVINDERNE  begyndte at sive fra 
køkkenerne og ud på arbejdsmarkedet, 
fulgte omsorgen med. Forældre brugte 
gradvist  mindre tid sammen med deres 
børn, og det affødte en konstant, nagen-
de dårlig samvittighed. 

»Et af de største problemer for bør-
nefamilier i dag er, at vi deler vores børn 
med så mange. Vi afleverer vores børn i 
daginstitution, og så skal vi have tillid 
til, at det menneske, vi afleverer til, giver 
den samme omsorg og ser vores barn. 
Det er den pris, vi betaler, for den udvik-
ling vi har skabt,« siger Margrethe Brun 
Hansen.

Fraværet fra børnene giver foræl-
drene dårlig samvittighed. En dårlig 
samvittighed, der kan være med til at 
forklare, hvorfor forældre ikke sætter 
nok grænser for deres børn.

»Fraværet får forældre til at lægge 
stor vægt på tilknytningen og nærvæ-
ret. Så forældrene overkompenserer, når 
de endelig er sammen med deres børn. 

’

Jo mere jeg lod 
ham få lov til, 
jo værre en 
dag fik vi, for 
han blev jo ved 
med at kræve.

METTE DREYØE

 Mor til fireårige Oliver

Ø

Oliver har altid været centrum i Mette 

Dreyøes liv, men derfor kan man godt 

lære at opføre sig ordentligt.
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Så skal der hygges med kvalitetstid, og 
forældrene bliver tilbøjelige til at give 
efter for deres børn,« siger Per Schultz 
Jørgensen. 

Både han og Margrethe Brun Han-
sen peger på, at der i dag er opstået en ny 
måde at opdrage på, nemlig forhandler-
opdragelsen. Her forhandler forældre, 
der ikke vil være autoritære, med deres 
børn om snart sagt alt i stedet for at be-
stemme og sætte grænser. Det fænomen 
er ret udbredt. I en meningsmåling, 
som Gallup har lavet i samarbejde med 
Berlingske svarer 49 procent af foræl-
dre med hjemmeboende børn, at de 
forhandler med deres børn mindst én 
gang om ugen alt fra aftensmadsmenu 
til sengetider.

»Forældrene tilsidesætter deres egne 
grænser for at please børnene. De går 
på kompromis med egne grænser. Til 
sidst kan forældrene slet ikke mærke sig 
selv. For fredens skyld og for at der skal 
være lykke og glæde og ingen konflik-
ter. De tolker lykke og glæde som ingen 
konflikter, og at børnene er glade. Men 
et lykkeligt familieliv er, hvor alle kan 
være der og få opfyldt deres behov,« si-
ger Margrethe Brun Hansen. 

Jens Winther har skrevet bogen 
»Hjælp – vi har en teenager i huset!« og 
rådgiver familier, der har problemer 
med at få hverdagen til at hænge sam-
men. Han mener også, at forhandlerop-
dragelsen tager et misforstået hensyn til 
børn:

»Fordi vi har så travlt, har en eller an-
den ånd bredt sig i vores samfund om, at 
børn, der får skældud eller får sat græn-
ser og oplever konsekvenser, er udsat for 
overgreb. Det er synd for dem. Der har 
bredt sig sådan en hyggestemning i op-
dragelsen. Hvis vi ikke smiler ad hinan-
den, så er det ikke godt. Vi er nødt til at 
være lidt hårdere ved dem, hvis de skal 
lære noget,« siger han. 

Og det er ikke kun for, at forældrene 
ikke ender med at eksplodere, at der 
skal sættes grænser for børn. Det er også 
for børnenes egen skyld.

»Hvordan lærer vi børn at være robu-
ste, takle modstand og forholde sig kri-
tisk til verden, hvis vi kun roser dem? Vi 
er for tilbøjelige til – i forhandlingssitua-
tionen – at tage ansvaret fra børnene. 
Barnet får hele tiden en fornemmelse 
af, at man kan snyde verden. Når det så 
oplever, at det ikke kan snyde verden, 
så kommer sammenbruddet,« siger Per 
Schultz Jørgensen.

METTE OG OLIVER  Dreyøe kan godt 
lide at gå over i den multipark, som lig-
ger ved siden af deres lejlighed. Her 
kan Oliver suse rundt på sin cykel med 
sin dinosaurushjelm på hovedet og få 

brændt noget af det krudt af, som dren-
ge i fireårsalderen har til overflod. Mens 
Oliver kører op og ned ad de bakker, der 
er beregnet til store drenge på skate-
board, kigger  Mette Dreyøe med fra en 
bænk .

Hun behøver ikke længere være ban-
ge for, om Oliver stikker af fra hende, 
som han ellers godt kunne finde på i 
gamle dage. Men det er ikke det eneste, 
der har ændret sig. Oliver tager ikke læn-
gere selv mad i køleskabet. Han hjælper 
med at sætte ting i opvaskemaskinen, 
og han tager selv sine sko på, når de skal 
ud. Også i børnehaven går det meget 
bedre.

»Han slår ikke mere og er blevet en 
lettere dreng at være sammen med. I 
dag kan jeg tage til fødselsdag med ham, 
og hører han ikke efter, så går vi hjem. 
Han forstår også nu, at når jeg siger nej, 
så mener jeg det første gang. Før i tiden 
var der dage, hvor jeg havde lyst til at 
give ham til sin far, fordi jeg ikke ville 
skændes med ham. I dag nyder jeg me-
get mere at være sammen med ham,« si-
ger Mette Dreyøe, der også kan mærke, 
at hun er blevet en bedre mor, som gør 
tingene på sine egne præmisser og ikke, 
hvad hendes søn gerne vil have hende til 
at gøre. Selv om det har været krævende 
at lære Oliver, at det altså er mor, der be-
stemmer.

»Det var helt vildt svært at sætte 
grænser for ham i begyndelsen, for han 
blev jo ked af det. Vi har været ude i flere 
episoder, hvor jeg måtte fastholde ham, 
fordi han var helt oppe. Så måtte jeg jo 
have ham ind til kroppen, så han kunne 
skrige ud. Det var megahårdt, jeg hylede 
jo nærmest sammen med ham, men jeg 
var jo nødt til at være stærk, for det gav-
nede ham jo ikke, at der ikke var nogen 
grænser,« siger Mette Dreyøe.

Imens er Oliver og cyklen kommet 
lidt for langt væk derfra, hvor hans mor 
har taget plads. Mette Dreyøe sætter 
hånden op over øjnene for at skygge for 
solen og hæver så stemmen:

»Oliver, nej!«.
Oliver standser sin cykel og kigger sig 

over skulderen. Han tøver lidt. Så vender 
han om og triller tilbage mod sin mor. B

De glade ...

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen peger på tre forældretyper, der 
hver har deres udfordringer med opdragelse i det moderne samfund.Hvilke forældretyper er I? 

De servicerende forældre: 

Også kendt som curlingforældre. De kommer med maden, 
når barnet er sultent, bærer barnet, når det ikke vil gå, og bør-
nene sidder for bordenden derhjemme som små konger eller 
dronninger. Alt drejer sig om dem. Forældrene kommer til at 
gøre stor skade på deres børn ved at give dem så meget magt. 
Den magt kan børn slet ikke administrere, og de får det svært 
senere i livet, når de kommer i daginstitution, skole og på ar-
bejdsmarkedet, hvor de må udsætte egne behov og mødes 
med andres krav til dem.  

De iscenesættende forældre:

Disse forældre vil gerne signalere udadtil, at de gør det rigtige 
for deres børn. Derfor planlægger og tilrettelægger de børne-
nes liv uden at tage hensyn til, hvad børnene har lyst til. Foræl-
drene gør det af et godt hjerte, men børnene bliver små pro-
jekter, som skal gå i det rigtige tøj og spise de rigtige ting. Der 
er meget klare regler og retningslinjer, men barnets perspektiv 
er helt glemt.

De forhandlende forældre:

Disse forældre har som de servicerende forældre meget 
svært ved at påtage sig rollen som autoritet af frygt for at blive 
de samme undertrykkende autoriteter, som de selv har været 
udsat for som børn. De forklarer alle beslutninger for børnene 
for at berettige deres handlinger, og de forhandler med dem 
for at undgå konfikter. Hvor det tidligere var ungdomsfesten, 
der blev forhandlet om, er selv treåriges sengetider nu til for-
handling. Børnene vænnes til at få belønninger for at udføre 
pligter, og til, at de via forhandling kan opnå, hvad de vil.

Læs de kommende dage:
 
Rosen og det svære selvværd
Kan roseriet af dine børn tage overhånd?
 
Danskerne: Forældre er for slappe
Er børn i dag overhovedet modtagelige
over for straf og skældud?

Ø
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Han forstår også nu, at når jeg siger nej, så mener jeg det første gang. Før i tiden
var der dage, hvor jeg havde lyst til at give ham til sin far, fordi jeg ikke ville skændes med ham. 
I dag nyder jeg meget mere at være sammen med ham. METTE DREYØE
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Eksperter til forældre: 
Tag magten over børnene

Opdragelse. Det moderne samfunds forældre giver i demokratiets navn børn alt 
for meget magt. Det sker, når forældre forhandler livets små og store spørgsmål 
med børnene og dermed skaber uendelige magtkampe i familien.

Oliver på fire år fik ifølge sin mor Mette Dreyøe indtil for nylig lov til at bestemme alt for meget. Men nu har hun taget styringen tilbage, og 

Oliver accepterer således et nej og flere retningslinjer. Foto: Malte Kristiansen

Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Børn bliver ikke længere bare set. Nutidens 
børn bliver set, hørt og inddraget så meget 
i spørgsmål om sengetider, mad og feriede-
stinationer, at mange forældre i praksis har 
uddelegeret den magt, de tidligere havde 
patent på, til ønskebørnene. 

Det er sket i god tro, tilskyndet af den 
moderne verdens strømning mod at opdrage 
børn til at blive kompetente deltagere i det 
demokratiske samfund. Men i stedet har for-
ældre viklet sig ind i egentlige  forhandlinger 
 med børnene.

»I mange familier bestemmer børnene for 
meget. De kan ikke få for meget indflydelse, 
men de kan få forkert indflydelse, fordi det 
er lettest for forældrene, som faktisk er kon-
fliktsky og ikke fører relevante og rigtige kon-
flikter med deres børn,« siger Stig Broström, 
professor i småbørnspædagogik, Aarhus Uni-
versitet.

Fire ud af ti forhandler ofte

At forhandlinger gennemsyrer børnefamilier-
nes hverdag, viser også en Gallup-rundspørge 
foretaget for Berlingske blandt 314 forældre 
til børn under 18 år. Godt fire ud af ti forældre 
forhandler ifølge rundspørgen én eller flere 
gange om ugen med deres børn om internet-
brug, sengetider og måltider. Knap hver tiende 
forhandler  dagligt med børnene –  kun hver 
fjerde forhandler aldrig.

Ifølge børnepsykolog Margrethe Brun 
Hansen har forældre i dag meget svært ved at 
påtage sig rollen som de ansvarlige og lederne.

»Den magt, forældre er så bange for at 

tage, er nødvendig. Børn, der tidligt har lært, 
at nogle ting bestemmer mor og far, får det 
også nemmere, når en pædagog siger, at de 
skal rydde op, eller en lærer siger, at der skal 
være ro. Så har de lært, at nogle andre af og til 
bestemmer,« siger hun. 

Tidligere børnerådsformand og professor i 
socialpsykologi, Per Schultz Jørgensen, under-
streger, at det er vigtigt for børns mentale 
udvikling at møde en vis afbalanceret mod-
stand på et tidligt tidspunkt.

»Al mental udvikling kræver en vis fru-
stration. Når der er modstand eller vanskelig-
heder, begynder barnet at tænke i løsninger 
og lærer at tackle frustrationen over ikke at få 
tilfredstillet sine behov med det samme. Det 
gælder også de rammer, som forældrene sæt-
ter Tænker vi linen ud, kommer forældrene 
ellers ud i nogle uendelige konflikter, hvor de 
hele tiden føler sig presset,« siger han. B

I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadigt mere konfliktsky og 

de martres af dårlig samvittighed over ikke 

at have tid til deres egne børn. Hvordan
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Af Ulla Gunge Hansen og Anne Eisenberg

Børn, der aldrig har mødt modstand fra for-
ældre, risikerer at blive depressive og udvikle 
angst, når de senere i livet møder modstand 
fra andre kanter. Sådan advarer førende eks-
perter på området.

»Vi har i de senere år oplevet, at der er 
mange unge, som er meget sårbare. Vi kan se 
det på et stærkt stigende forbrug af psykologer 
blandt unge . En af grundene kan være, at det 
 er utroligt svært at finde ud af, hvor man står, 
hvis man ikke som barn har fået sat grænser  

– man bliver usikker,« forklarer Jens Winther, 
der rådgiver familier og har skrevet bogen 
»Hjælp – vi har en teenager i huset!«

At børn, der får alt, hvad de peger på, og 
sjældent får sat grænser af forældrene, risike-
rer at blive ramt af psykiske lidelser, påpeger 
også tidligere formand for Børnerådet  og pro-
fessor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen.

»Børn er gradvist blevet inddraget mere 
og mere. Mange forældre vil gerne være bør-
nevenlige og høre børnene, men nogle gange 
kammer det over, så børnene får for meget 
magt. Det kommer der ikke glade børn ud af. 

Børn, der er blevet fodret med en tro på, at de 
kan forhandle sig til alting, får en brat opvå-
gen, når de møder modstand – eller en regulær 
skuffelse over ikke at få det de mener at have 
ret til. Det kan ende i en depression,« siger Per 
Schultz Jørgensen, der har forsket i børneop-
dragelse.

I værste fald kan børnene ligefrem udvikle 
en decideret personlighedsforstyrrelse, for-
tæller Charlotte Diamant, der som psykolog i 
Psykiatrifondens børne- og ungeafdeling har 
erfaring med børn for hvem, forkælelsen har 
givet bagslag.

»Går vi helt over i den voldsomme grøft, 
kan det give en dramatisk personligheds-
forstyrrelse. Så bliver man ved med at være 
umoden i måden at have et forsvar over for 
verden på. Hvis det er narcissisme, har man 
et supergrandiost selvbillede. Man har behov 
for beundring, fremstår arrogant og har ingen 
empati over for andre.«

 

Forkælede børn risikerer depression
Advarsel. Hvis forældre ikke sætter grænser, kan børnene senere udvikle angst og psykiske lidelser.   
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Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Det er ikke altid sjovt at være hende den sure 
mor, der ikke vil være med til at købe is. Der er 
heller ikke meget ved at være ham den kede-
lige far, der ikke lader børnene være oppe til 
over sengetid. Men det kan ikke desto mindre 
betale sig at være fast i kødet og sige NEJ til sine 
børn. Også selv om det medfører en konflikt 
eller et hysterisk anfald. For børn, der ikke har 
prøvet at få et nej eller har oplevet, at andre har 
bestemt over dem, får det ualmindeligt svært, 
når de senere i livet møder modstand. Så svært 
at de får psykiske problemer, mener flere eks-
perter i børneopdragelse. 

»I gamle dage fik børn næsten for meget 
modstand – de blev nærmest undertrykt 
af voksne. Men i dag får de nærmest ingen 
modstand. Hvordan skal vi så lære dem at 
være robuste? Børn, der oplever, at de kan for-
handle sig til alting, de står til en brat opvåg-
nen, når de for eksempel ikke får det job, den 
uddannelse, de venner, de oplevelser eller ikke 
opnår de resultater, de gerne vil have. Så ender 
de i værste tilfælde med en depression,« siger 
tidligere formand for Børnerådet og forsker i 
familieforhold og pædagogik Per Schultz Jør-
gensen. 

Han henviser til den canadiske psykolog 
Maggie Mamen, der i 2007 skrev bogen »For-
kælede børn«. Heri introducerede hun som 
én af de første begrebet »pampered child syn-
drome«, der betyder forkælet-barn-syndrom, 
hvor børn og unge havde svært ved at tage 
ansvar og klare de udfordringer, som livet bød 
dem. Som én af de første bandt hun den vold-
somme stigning i adfærdsvanskeligheder og 
forbrug af psykofarmaka hos unge sammen 
med forældres overforkælelse af dem som 
små.

Anerkendelsens tyranni

At det samme problem har ramt det moderne 
Danmarks børn, er flere anerkendte eksper-
ter på børneområdet enige om. En af dem er 
børnepsykolog, forfatter og familierådgiver 
Margrethe Brun Hansen.

»Forældre, der ikke tager lederskab og 
udstikker rammer og retningslinjer for deres 
børn, skaber børn med angst. Vi lever i en ver-
den uden regler og retningslinjer, hvor man 
skal skabe alting selv. Det gør børn usikre. 
Derfor skal der være nogle voksne, der tør tage 
ansvar og sætte nogle regler,« siger hun.

Også Claus Holm, forsker ved Aarhus Uni-
versitet, mener, at det er et stort problem, at 
forældre ikke skælder deres børn ud, men kun 
roser dem.

»I dag kan vi tale om anerkendelsens 
tyranni. Dilemmaet er, at vi aldrig har rost 
børn så meget, som vi gør i dag. Samtidig har 
børn aldrig haft så mange selvværdsproble-

Ros giver børn problemer med selvværd

Konsekvens. Forældre bringer deres børn i fare for at udvikle angst og depression senere i livet, når 
de ikke siger nej eller sætter grænser for dem. Sådan lyder advarslen fra  eksperter i børnepsykologi.

mer, som de har i dag. Manglen på kritik i 
opdragelsen gør, at man udskyder det virke-
lighedschok, som barnet uden tvivl vil møde 
på et senere tidspunkt. Det virkelighedschok 
kommer måske så bare på et tidspunkt, hvor 
det bliver sværere at håndtere.

Vær tydelig i dine afgørelser

Charlotte Diamant, der som psykolog i Psy-
kiatrifondens børne- og ungeafdeling kender 
til børn, for hvem forkælelsen har givet bag-
slag, mener, at forældrene er konfliktsky over 
for deres egne børn. De får svært ved at sætte 
grænser og tage konflikten med deres barn, 
når de har dårlig samvittighed over, at de 
arbejder meget eller er blevet skilt.

»De forkæler børnene med for meget 
opmærksomhed. Barnet kan ikke nå at 
mærke sine egne behov, det skal ikke gøre 
noget selv, der kommer fjernsynsmad, og det 
får alle de nye gadgets og alt det nye tøj, fordi 
»det har de andre«. Det gør, at det ikke kan tåle 

at blive frustreret og ikke at få tingene lige nu,« 
siger hun.

Resultatet kan være, at børnene bliver 
usympatiske og uempatiske. Nogle, som 
andre ikke gider at være sammen med, fordi 
de ikke kan tilsidesætte deres egne behov. I 
aller værste fald kan børnene udvikle narcis-
sisme eller en borderline personlighedsfor-
styrrelse. 

Ifølge Charlotte Diamant bør forældre – 
om ikke være mere strikse – så i hvert fald 
være mere tydelige og forudsigelige.

»Når man virkelig mener noget, så er man 
klar i mælet. Vi skal tage en beslutning med os 
selv om f.eks. sengetiden hedder klokken otte. 
Eller om det hedder nej, nu har jeg sagt nej til 
is. Og så skal vi holde fast, så barnet ved, at ja 
er et ja, og et nej er et nej, og at her er der nogle 
regler, vi skal følge, og sådan er det. Så kan bar-
net få ro, og så kan barnet tåle frustration og 
at udsætte sit behov. Det er det vigtige,« siger 
hun. B

Forkælede børn bliver ikke rustet til 

modstand senere i tilværelsen, mener flere 

eksperter. Børnene på billedet har intet med 

artiklens indhold at gøre. Arkivfoto: Linda 

Henriksen
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drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadigt mere konfliktsky, og 

de martres af dårlig samvittighed over ikke 

at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske sætter fokus på den gode børne-

opdragelse. De første artikler i serien blev 

bragt søndag 1. juli og mandag 2. juli.  
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Af Anne Eisenberg  // anei@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Ingen dessert og så på hovedet i seng. Forældre 
i dag burde ty til hårdere metoder, når bør-
nene ikke gør, som der bliver sagt. I hvert fald 
hvis man spørger danskerne. 

I en  rundspørge, som TNS Gallup har 
foretaget for Berlingske, svarer knap en fjerde-
del af de adspurgte, at forældrene i deres 
omgangskreds er for slappe i koderne, når det 
gælder børneopdragelse.

Men straf er slet ikke vejen frem, når det 
gælder børneopdragelse. Sådan lyder det 
fra tidligere børnerådsformand, børne- og 
familie forsker Per Schultz Jørgensen.

»Begrebet straf hører sammen med den 
autoritære opdragelse, hvor forældre satte 
sig igennem ved hjælp af magt og dresserede 
børn ved at straffe dem fysisk eller på andre 
måder. Sådan opdrager vi ikke længere. Der-
for er strafbegrebet blevet en fremmed fugl,« 
siger Per Schultz Jørgensen.

Han forklarer, at vejen frem i nutidens 
børne opdragelse er at sætte sig ned med bar-
net, hvis det har gjort noget forkert, og få bar-
net til at forstå, hvorfor opførslen er forkert. 

En anden vej er, at barnet skal tage konse-
kvenserne af sin adfærd – selv rydde op, selv 
gøre rent efter sig, selv klare de opgaver, som 
er udsat og udsat – hvis ansvaret skal indlejres 
i barnet, skal det være i forhold til virkelig-
hedens verden. 

»Det kan være ved hjælp af en reprimande 
eller en grad af bebrejdelse, men decideret 
skældud virker i bedste fald ikke. Det kan 
faktisk have den modsatte effekt og avle mere 
trods,« siger Per Schultz Jørgensen.

Han bliver bakket op af Pia Beck Rydahl, 
familieterapeut og forfatter til bøgerne 
»Tweens« og »Teenpower«:

»Børn i dag vil gerne mødes i øjenhøjde, og 
derfor fungerer den straffende bestemmer-
rolle dårligt i dagens samfund, hvor børnene 
er kompetente og selvstændige og heldigvis 
kæmper for ligeværdigheden,« siger hun.

Straf avler »luskebørn«

I Gallup-undersøgelsen har forældre også 
svaret på, hvilke sanktioner de tyr til, når 
ord og gode argumenter har vist sig at være 
utilstrækkelige. Danske forældres foretrukne 
sanktion udover en reprimande er at fratage 
børnene privilegier som for eksempel telefon 
eller internet. Men det er en dårlig idé, siger 
børnepsykolog Margrethe Brun Hansen:

»Fratagelse af privilegier fører ikke meget 
med sig. Så opdrager du med angst, usikker-
hed og skam. Barnet bliver bange for dig. Så ser 
vi faktisk, at børn begynder at rapse og lyve 
lidt. Det bliver luskebørn, fordi forældrene har 
kørt en for stram disciplin,« siger hun. I stedet 
peger hun på, at forældrene tidligt i barnets 
liv skal vise barnet, at det er forældrene, der 
bestemmer.

»Der er ingen børn, der altid gør, som vi 
siger til dem. Men man skal ikke være bange 
for at tage den åbne konflikt, hvor børnene 
må mene, hvad de vil, men i sidste ende er det 
dig, der bestemmer,« siger hun.  B

Mange ser forældre som alt for slappe

For at undgå konflikter beslutter 

Camilla Adeler-Bjarnø allerede før,

 hun henter sønnen Melvin i fritids-

hjemmet, hvor længe han må lege

 videre, hvis han er i gang med et spil

 og ikke vil med hjem.  »Så laver vi en 

aftale inden for den tid, jeg har sat af. 

Så er det mig, der bestemmer, men 

han føler sig hørt, og så vil han gerne 

med. Så kan det være, at jeg pakker

 hans ting imens,« siger Camilla

 Adeler-Bjarnø. Foto: Claus Bech

Disciplin. Én ud af fire danskere mener, at
forældre er for blødsødne, når det gælder 
opdragelse af deres børn. Men børn i dag er slet 
ikke modtagelige over for straf og skældud. 

 H Top syv over, hvad danskerne har svaret 
på spørgsmålet: »Hvilke sanktioner kan du 
finde på at bruge ved uoverensstemmelser 
med dit/dine barn/børn?«

1. Skældud/irettesættelse

2. Fratagelse af computer, telefon eller 
fjernsyn

3. Jeg straffer ikke mit barn

4. Aflysning af legeaftaler

5. Stuearrest

6. Fratagelse af lommepenge

7. Råbe børnene ind hovedet

 H 25 procent af de adspurgte forældre sva-
rer, at de aldrig straffer deres børn.

 H Ingen af de adspurgte forældre svarer, at 
de bruger fysisk afstraffelse. Alligevel svarer 
12 procent at de på et tidspunkt har givet de-
res barn en lussing, endefuld eller lignende.

KILDE: TNS GALLUP FOR BERLINGSKE

fakta  H

Sådan straffer vi vores børn
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Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Stemmen fik måske ind imellem lige et par 
decibel for mange. Sønnen Melvin blev ked 
af det. Og Camilla Adeler-Bjarnø var plaget af 
dårlig samvittighed. For selv om hun havde 
de bedste intentioner om at løse konflikter 
om TV-kigning, brusebad og andre hverdags-
scenarier på en kærlig måde, endte de ofte et 
helt andet sted, end hun syntes, de skulle. 

»Det var især om morgenen, hvor man jo 
har rigtig travlt og skal ud af døren. Så ville 
han måske ikke tage bukser eller strømper 
på. Eller han ville ikke spise morgenmad. 
Så eskalerede det, fordi jeg havde en stram 
deadline, fordi jeg skulle møde på et bestemt 
tidspunkt,« fortæller Camilla Adeler-Bjarnø 
om hendes nu seks år gamle dreng.

Langt det meste af tiden synes hun selv, 
hun var en rigtig god mor. Men det plagede 
hende, at hun ikke mere sikkert kunne sætte 
grænser for sønnen, uden at han kom til at føle 
sig forkert, når ikke han fik sin vilje. For hende 
var det afgørende, at han ikke blev ramt på sit 
selvværd.

Sønnen fortjente bedre

»Når min tålmodighed slap op, kunne jeg i 
afmagt komme til at sige ting som »du må 
ikke« eller trusler, som »hvis ikke du gør det 
nu, får du ikke lov at se TV bagefter«. Jeg blev 
rigtig tit ked af det, og det kunne sidde i mig i 
flere dage, for det pinte mig, at jeg ikke kunne 
gøre det bedre. Det synes jeg, han havde 
fortjent. Men jeg manglede værktøjerne til 
at gøre tingene anderledes,« siger Camilla 
Adeler-Bjarnø, som derfor for et års tid siden 
søgte inspiration til at blive en bedre mor på et 
kursus hos familieterapeut Fie Hørby.

Familier, der kontakter hende, har kon-
flikter om helt almindelige dagligdags 
situationer, som når familien skal samles ved 
morgen bordet, søskendekonflikter og senge-
tid. Forældrene synes selv, de skælder ud hele 
tiden. 

»Mange forældre kommer også med deres 
børn og tror, at de skal have en diagnose. Men 
så snart de ændrer dynamikken i familien, 
falder børnene til ro,« fortæller Fie Hørby, som 
hylder den såkaldt anerkendende opdragelse.

Her handler det om at forstå situationer 
ud fra barnets perspektiv og om at respektere 
barnets egen mening. Et eksempel, de fleste 
forældre kender, er, at barnet ikke vil tage 
flyver dragt på, når turen går hjem fra børne-
haven. Her begynder mange at forklare, at det 
er koldt udenfor, minus ti grader, faktisk, at de 
bliver syge og alt muligt andet. Men alt det for-
står et to- eller fireårigt barn ikke.

»Spørg i stedet, hvorfor barnet ikke vil have 
den på. Vær nysgerrig. Hvis svaret er: »Den er 
varm, og jeg sveder lige nu«, så tag flyverdrag-
ten over armen og gå ud med barnet. Når bar-

Mød børnene
i øjenhøjde

Ligeværdighed. Forældre kløjs i anerkendende 
opdragelse – som praktiseret korrekt ellers er den
helt rigtige metode, mener familieterapeut. Metoden 
har gjort Camilla Adeler-Bjarnø til en bedre mor.

net kommer ud, siger det rigtig tit: »Nej, jeg vil 
gerne have den på nu.« Så har det fået en erfa-
ring i stedet for en belæring,« siger Fie Hørby.

Ifølge hende har mange fået begrebet aner-
kendende opdragelse galt i halsen. De siger til 
barnet, at de godt kan forstå, at barnet ikke vil 
have flyverdragt på. Men at det skal de altså.

»Det har ikke noget med anerkendelse at 
gøre, for så glemmer de at sætte sig i barnets 
sted. Barnet har ret til at have de følelser, det 
har, ligesom forældrene har. Det betyder ikke, 
at barnet altid kan få sin vilje. Det betyder, at vi 
må sætte nogle grænser og tage magten over 
og ansvaret for situationen,« siger hun.

Effekten af den anerkendende opdragelse 
slog hurtigt igennem hos Camilla Adeler-
Bjarnø og Melvin, som i dag har betydeligt 
færre konflikter. Når de alligevel kommer, bli-
ver de hurtigt løst. Og når han i dag har svært 
ved at stå op om morgenen, er mors tone ikke  
vred, hvis det ikke lykkes at få drengen ud af 
fjerene efter to forsøg. I stedet siger hun kær-
ligt og uden bebrejdelse i stemmen:

»Jeg kan se, at du er rigtig træt. Har du svært 
ved at vågne lige nu?«

»Jaaa...,« svarer Melvin træt med halvt luk-
kede øjne.

»Okay, vil du sove lidt mere og så have en 
bolle med i metroen i stedet?«

»Det er endnu aldrig sket, at han ikke står 
op,« siger Camilla Adeler-Bjarnø.  B

 H Børn har ret til at have deres egne følelser, 
behov og holdninger. Det betyder ikke, at de 
altid skal have deres vilje.

 H Selv om både børn og forældre har ret til 
deres egen mening, har forældrene magten og 
ansvaret.

 H Se verden fra barnets perspektiv og forstå, 
hvorfor barnet er trodsigt, Hav omsorgen for-
rest i stedet for irritationen.

 H Vær bevidst om, hvor dine egne grænser 
går. Ellers kan du ikke sætte  grænser barnet.

 H Undgå at kritisere barnet ved eksempelvis 
at sige: »Det kan da ikke være så svært at for-
stå.« Det skader barnets selvværd. Tal i stedet 
ud fra dig selv, når du bliver vred. Sig f.eks.: »Jeg 
er så vred over, at jeg skal sige det så mange 
gange. Hæng så den jakke op!«

 H Når du har bedt barnet om noget – f.eks. at 
rydde op – så gå fra situationen. Det er ydmy-
gende – også for børn – at blive overvåget.

 H Ros ikke barnet for naturlige ting. Et aner-
kendende svar til en søn, der har tørret sig 
selv, er ikke: »Hvor er du dygtig!« men snarere: 
»Hvor er det dejligt for dig, at du kan selv«.

KILDE: FIE HØRBY, FAMILIETERAPEUT OG

 FORFATTER TIL BOGEN »DROP OPDRAGELSEN«.

fakta  H

Anerkendende opdragelse

Følg med i dag

 Nu går det løs på Roskilde 
Festival. Døren åbnes til Orange 
Scene, hvor blandt andre Keller-

mensch og The Cure spiller.
Læs anmeldelser og følg repor-

tagerne om de tre festivaljomfruer.
Hele ugen kan du følge festivalen på 

www.b.dk/roskilde

b.dk        
ET UNIVERS AF NYHEDSOPDATERING , 

OPLEVEL SER OG GODE TILBUD.
DØGNET RUNDT

Aldrig har der været samlet så 
mange Rolls-Royce af Silver Ghost-

typen i Danmark. Se dem i Tivoli 
i dag – og på B.dk/fotos

Q

Silver Ghost i Tivoli

Debat og blogs

Der er så mange tegn 
på opløsning i vores 
land.

Marie Krarup

b.dk/b-tinget

Vejret var mildt stemt på 100-års-
dagen for de traditionelle 

Rebildfester. Statsministeren og 
Dronningen holdt tale. Se billeder 

på www.b.dk/fotos

Fest i Rebild Bakker 

Q

Plus

Overvejer du en tur til værtsbyen 
for OL i 2012? Her er guiden til en 

spændende storbyferie.

Få adgang til hundredvis af guider på b.dk/

plus for 29 kr./md.

Rejseguide: Få en fed 
London-tur

U



I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadigt mere konfliktsky, 

og de martres af dårlig samvittighed over 

ikke at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske sætter fokus på den gode børne-

opdragelse. De første artikler i serien blev 

bragt 1. og 2. juli samt i går.  

  Bserie
D  Opfør dig ordentligt!

Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Det sker med selv de yndigste babyer og i de 
bedste familier. Den søde lille guldklump, 
man engang kunne spise fredagsslik med i 
sofahjørnet og lege med på rutschebanen, er 
blevet til et ugideligt, pubertært monster af en 
teenager, der tilsyneladende afskyr omgivel-
serne og mest af alt sine forældre. 

Men teenageoprøret og de tilhørende 
vredesudbrud og bandeord rettet mod for-
ældrene er ikke kun af det dårlige, mener 
familie terapeut, ungdomscoach og forfatter 
Pia Beck Rydahl.

»Teenageoprøret behøver man ikke tage så 
personligt som forælder. Det er et oprør, der 
afspejler, at den unge forsøger at finde sin egen 
identitet. Mange forældre tager det personligt 
og som en afvisning af dem. Men man kan 
godt overhøre 50 procent af bandeordene. 
Det er ikke noget, de gør mod forælderen, 
men for sig selv. Teenageren er selv på hårdt 
arbejde,« siger hun og henviser både til de 
mange fysiologiske forandringer og den men-
tale udvikling, som børn kommer igennem i 
puberteten. 

Især dannelsen af teenagerens egen 
identitets udvikling er kilde til konflikter, 
fordi den lille voksne afprøver sine forældres 
grænser. Samtidig betyder de hormonelle for-
andringer, at man som forælder kan stå med 
en humørsyg teenagedatter, der græder på 
grund af en bortkommen neglelak.

Skulderklap til forældre

I stedet for at blive vred over, at ens 15-årige 
datter har fået en navlepiercing, selv om man 
udtrykkeligt har sagt, at det må hun ikke, skal 
man som forælder se positivt på det. Eksem-

plet er hentet fra Jesper Juuls bog »Fat det nu 
forældre – teenagere i familien« fra 2011 – og 
Per Schultz Jørgensen, forsker i familieforhold 
og pædagogik og tidligere formand for Børne-
rådet og professor i socialpsykologi, er enig 
med ham:

»Det er et udtryk for selvstændighed, at 
børn prøver grænser af. Så man kan klappe sig 
selv på skulderen, når ens teenager begynder 
at teste grænserne. For så følger de en helt nor-
mal udvikling, hvor de gradvist løsriver sig fra 
forældrene og bliver selvstændige individer. 
Akkurat som de skal. Men selvfølgelig hand-
ler det ikke om at stå af som forældre, snarere 
om at være nærværende, give råd, støtte – og 
lytte,« siger han. 

Jens Winther har skrevet bogen »Hjælp 
– vi har en teenager i huset!«, og han oplever 
mange forældre, som er frustrerede over deres 
ugidelige, sure og humørsyge teenager. 

»Det, man først og fremmest skal gøre sig 
klart som forældre, er, at man ikke kan gøre 
noget ved en teenagers humør. Overhovedet. 
Den fysiologiske og hormonelle forandring, 
der sker, er meget individuel, så man kan sag-
tens opleve, at naboens teenager er rar, moden 
og struktureret, og man selv sidder med et 
bombekrater af en sur teenager,« siger han. 

Han understreger, at man ikke skal holde 
op med at sætte grænser for sin teenager, selv 
om der bliver svaret igen og stillet spørgsmåls-
tegn ved ens autoritet.

»Der findes ikke noget større overgreb på 
børn end at give dem lov til alt. Hvor i livet vil 
man nogensinde møde et konstant ja? Derfor 
skal man som forældre blive ved med at sætte 
grænser – også for sin teenager. Og også selv 
om man har på fornemmelsen, at de bryder 
reglerne alligevel,« siger han.

Der kan dog være tilfælde, hvor man som 

 Glæd dig over din oprørske teenager

Løsrivelse. Du kan ikke sanktionere dig ud af din teenagers humørsvingninger og dårlige opførsel. 
Når dit barn rammer puberteten, er det nemlig ikke længere modtageligt over for opdragelse.

forældre er blevet velsignet med en ekstra sur 
og vrangvillig teenager. Her har Jens Winther 
nogle helt konkrete råd til, hvordan man gør 
årene mellem 13 og 19 udholdelige for resten 
af familien. 

Gør som med hunde

»Hvis han bliver ved med at bryde aftaler, 
komme for sent og bevidst prøver at ødelægge 
den gode stemning, så kan det være en god idé 
at betragte det lidt som hundetræning. I stedet 
for at blive vred og skælde ud, så giv ham en 
belønning og ros ham, når han gør noget godt. 
Vi vil alle sammen gerne roses,« siger han. 

En anden tilgang kan være at ignorere den 
sure teenager.

»Sidder man og hygger omkring aftens-
maden og taler med de mindre søskende, 
og teenageren så kommer med sit »fuck« og 
»skod«, så ignorer ham. Lad ham tale færdig 
og tag så tråden op fra samtalen med de andre 
omkring bordet. Så kan han mærke, at han 
ikke kan få lov til at diktere stemningen,« siger 
Jens Winther.

Slutteligt understreger Jens Winther, at 
man som forældre skal huske på, at det ikke er 
et tegn på utaknemmelighed eller et person-
ligt angreb, når teenageren råber og skriger ad  
en:

»Vi skændes kun med dem, vi godt kan lide. 
Og forældrene er dem, som teenageren holder 
allermest af og samtidig dem, som de forsøger 
at løsrive sig fra. Så svineriet på værelset, tato-
veringerne og så videre er et udtryk for, at »nu 
bestemmer I ikke over mig længere.« Så man 
skal i virkeligheden se det som en gave, at ens 
teenagebarn skændes med en. Man er som 
forælder med til at danne et ungt menneskes 
voksenidentitet. Det er den største cadeau, 
man kan få som forældre,« siger han.  B
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Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

På væggen hænger et halstørklæde fra fod-
boldklubben Manchester United. På en stige-
reol ved siden af den uredte seng står tomme 
Matilde-kakaomælk, der for længst er blevet 
drukket, og i det tilstødende værelse står fire 
rækker af DVD-film på hylder over fjernsynet. 
Mest actionfilm. Her bor en dreng. Nærmere 
bestemt en ung mand på 20 år.

Jacob Tegner Vestergaard er i juridisk for-
stand voksen og har været det i et par år, men 
han bor stadig hos sin far i en villa i Frederiks-
sund.  

»Jeg er bedre rustet«

Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Køleskabet står fuldt tanket op, vaskemaski-
nen kører, og det trådløse internet er betalt 
af far og mor. Fordelene ved som ung at blive 
boende hjemme hos sine forældre er mange. 
Men faktisk bør det koste de unge både penge 
og pligter ikke at flyve tidligt fra reden. Ellers 
ender forældrene som servicerende hotelan-
satte for de unge, der imens bliver skidt rustet 
til at stå på egne ben, når de en dag skal det, 
lyder advarslen fra flere kyndige i børneop-
dragelse.

»Forældre skal holde deres unge men-
nesker på et lidt fattigt niveau. Rigtig mange 
unge mennesker i dag har ekstremt mange 
penge mellem hænderne, fordi de har et job i 
Fakta, får mange lommepenge, eller får hvad 
de peger på, og så bliver det ganske umuligt 
at klare sig på en SU, hvis de skal til at studere. 
Det er ikke engang attraktivt at flytte hjem-
mefra, fordi det bliver alt for svært at klare sig 
for en udeboende SU med husleje, og hvad der 
ellers skal betales. De får et megachok,« siger 
familievejleder Lola Jensen.

Allerede fra de får deres første fritidsjob 
som måske 15-årige bør børn og forældre 
aftale, hvad børnene selv skal finansiere, lyder 
rådet fra Jens Winther, der er familevejleder og 
har skrevet bogen »Hjælp, vi har en teenager i 
huset«.

»Det kan være deres mobiltelefon, deres tøj, 
og man giver dem selvfølgelig ikke lomme-
penge, når de nu tjener deres penge selv. Også 
når de er inde som soldater eller er i lære og får 
en rimelig løn, skal de betale nogle penge. De 
skal lære, at det at bo hos nogen – og det kunne 
være hos dem selv – at det koster,« siger Jens 
Winther.

Unge flytter i gennemsnit hjemmefra, når 
de er 20,8 år gamle, viser tal fra Danmarks 
Statistik. Ifølge en undersøgelse, som Syno-
vate har gennemført for Nordea i efteråret 
2010, betaler hver tredje af de 18-29-årige, der 
bor hos forældrene, husleje. Og faktisk synes 
75 procent af dem, at det er helt i orden. Det 
samme synes mere end hver anden af dem, 
der bor gratis derhjemme.

Forældre sparer op i smug

Forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann 
Erichsen mener også, at det har en god opdra-
gende effekt, at børn betaler husleje, men 
advarer imod, at studerende skal aflevere for 
meget af deres SU. 

»Det kan godt blive kritisk, for de får SU 
som hjemmeboende, men har jo udgifter til 
mobiltelefon, tøj og bøger. De vil enten have 
en meget dårlig økonomi eller et fritidsjob 
ved siden af. Så man må håbe, at det ikke går 
ud over deres lyst til at læse videre,« siger Ann 
Lehmann Erichsen. 

Ifølge hende sparer en del forældre beløbet 
op i smug.

»Så er der en lille pose penge til flytteud-
gifter, indskud eller at møblere lejligheden. 
Når du skal flytte for at starte uddannelse i 
en anden by, har du nemt udgifter for 10.000-
20.000 kroner, inden den første SU rammer 
din konto,« fortæller hun.

Princippet med tvangsopsparing bakker 
børnepsykolog Margrethe Brun Hansen op 
om. Men der skal også andre pligter til.

»Børnenes betaling skal være hjælp i huset. 
Forældrene skal være gode til at strukturere 
det, så det ikke bliver som at bo på hotel at bo 
hjemme. Ellers lærer de børn først meget sent 
at blive selvstændige. For mange, der flytter 
hjemmefra, kan ikke finde ud af at lave mad, 
pengene bliver brugt for hurtigt, de får ikke 
vasket deres tøj. Der tror jeg, at i hjem hvor 
serviceringen er høj, der bliver børnene ube-
hjælpsomme, når de kommer ud,« siger hun.

Også Jens Winther ser gerne, at børnene 
kommer i gang ved vasketøjsbunkerne, køber 
ind og laver mad. 

»Vores opgave er at gøre teenagere klar 
til livet med dem selv. Det er jo ikke et hotel, 
de bor på, så ud over at betale for at bo der-
hjemme, skal de stadig hjælpe til. Græsset 
bliver ikke slået af sig selv. Tøjet bliver ikke 
vasket, og man kan ikke bare ligge derinde og 
sige: »Hvor er min mad mor, jeg har jo betalt 
for den?«  B

Unge bør betale 
for at bo hjemme

Udgifter. Forældre, der ikke opkræver husleje fra 
deres store børn, gør både sig selv og de unge en 
bjørnetjeneste. Flertallet af de unge selv synes, at 
det er helt i orden at bidrage til husholdningen.

Betaling. Jacob Tegner Vestergaard på 20 bor hos sin far, 
mens han gør sin ungdomsuddannelse færdig. Hver måned 
lægger han knap 1.000 kroner for kost og logi.

I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadig mere konfliktsky, 

og de martres af dårlig samvittighed over 

ikke at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske sætter fokus på den gode børne-

opdragelse. De første artikler i serien blev 

bragt 1., 2. og 4. juli samt i går.  

  Bserie
D  Opfør dig ordentligt!

 H Hver tredje 18-29-årige, som bor hos 
forældrene, betaler husleje.

 H Det gennemsnitlige beløb, som unge 
betaler for at bo hjemme, er 1.210 kr. pr. 
måned.

 H 18-21-årige betaler i gennemsnit 1.085 kr., 
de 26-29-årige 2.225 kr.

 H Kvinder, som betaler, giver i gennemsnit 
1.080 kr., mens mænd betaler 1.310 kr.

 H 75 pct. af dem, der betaler for at bo 
hjemme, synes, at der er o.k. at betale for 
kost og logi, når man bor hos sine forældre.

 H 56 pct. af dem, der ikke betaler, synes 
også, at det er o.k. at betale.

 H Unge var i 2011 20,8 år i gennemsnit, da 
de flyttede hjemmefra.

KILDE: NORDEA OG DANMARKS STATISTIK

fakta  H

Så meget betaler de unge
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Følg med i dag

Rundetårnet fylder 375 år. I den anledning er der 
gratis  morgensnegle og det gamle 
observatorium på toppen er åben.

Det sker en gang om året i Pamplona i Spanien: 
Det store tyreløb. 

Se billeder på www.b.dk/fotos
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Et af de store tilløbsstykker på Roskilde Festival 
er nøgenløbet. Det er blevet en tradition om 

lørdagen kl. 13.
www.b.dk/fotos og www.b.dk/tv 

Roskilde smider tøjet

Femø, Ærø, Samsø eller Tunø. Skagen eller Vig? 
Sommerlandet er fyldt med musikfestivaler.

Se listen på www.b.dk/festivaler  

Har du styr på alle de andre 
musik-festivaler?

Debat og blogs

Ked af at sige det, men skal vi 
tale skyld, var det svenskerens 
egen.

Mads Kastrup

kastrup.blogs.berlingske.dk

Jacob Tegner Vester-

gaard har to værelser 

for sig selv på første-

salen i sin fars villa. For 

950 kroner per måned 

har han et soveværelse 

og et arbejdsværelse 

med skrivebord, sofa og 

TV. Foto: Christian Als

Men selv om Jacob bor hjemme, skal han 
stadig betale for kost og logi. Når de 2.800 
kroner i SU og pengene fra fritidsjobbet i Spar 
er gået ind på kontoen, skal Jacob aflevere 950 
kroner til sin far – et beløb der indgår i resten 
af husholdningsbudgettet. Ud over den faste 
husleje betaler han også for at låne sin fars bil. 
Og så hjælper han til i huset med at gøre rent, 
slå græs og vaske op. 

Forberedelse til at tage ansvar

Det er Bo Vestergaard, der har besluttet, at 
sønnen, siden han fyldte 18, har skullet betale 
et fast beløb for at bo på husets første sal.

»Der ligger mange overvejelser bag, men 
det er først og fremmest en vej til at gøre ham 
parat til at klare sig selv og tage ansvar for sit 
eget liv. Unge mennesker er ikke verdensme-
stre i at styre deres økonomi, så det er en måde 
til at lære ham, at ting ikke er gratis, og at der 
er noget, der hedder faste udgifter,« siger Bo 
Vestergaard. 

Sammen satte de to sig ned og lavede en 
liste over, hvilke faste udgifter Jacob vil få som 
udeboende. Det er ud fra den liste, de har fun-
det frem til 950 kroner per måned.

Selv om Jacob godt kunne bruge de ekstra 
penge på byture og tøj, har han forståelse for, 
at han skal betale for at bo derhjemme.

»Det er fuldt ud fair. Det er jo en måde at for-
berede mig på at flytte ud. Jeg ved godt, at 950 
kroner ikke er mange penge, men det giver 
alligevel en fornemmelse af, hvordan det bli-
ver. Selvfølgelig kunne man altid bruge 1.000 
kroner ekstra om måneden, men på denne 
her måde er jeg bedre rustet til at flytte,« siger 
Jacob Vestergaard.

Når han bliver handelsstudent om få dage, 
regner Jacob Tegner Vestergaard med at flytte 
fra sin far og ind til København med en kam-
merat.  B Vindrose Tilbud

35%
Pris 2.495 kr.
Værdi 3.850 kr.

www.vindrosetilbud.dk

35% på 4-stjernet familieferie ved stranden
Nyd 4 dejlige dage med fuld afslapning på det 4-stjernede

Hotel Hampton by Hilton ved Østersøens bedste strand. Pris

for 2 voksne og et barn under 17 år 2.495 kr.



Treårige Herbert 

er tosset med 

kjoler, som han 

ofte også har på 

i børnehaven. 

Hans forældre er 

sikre på, at søn-

nens kjoleglæde 

er midlertidig og 

ren leg, men hvis 

hvis han stadig vil 

gå i kjole, når han 

skal i skole, vil de 

tage det mere al-

vorligt, lyder det 

fra Herberts mor, 

Anne Christine 

Bech. » For det 

kan blive rigtig 

svært for ham,« 

siger hun. 

Foto: 

Malte Kristiansen

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Herbert Emil Winther er tre et halvt år gam-
mel. En køn dreng med sommerblå øjne og 
korngult hår. Han går i børnehave og kører på 
sin scooter ude i forældrenes have. Og så kan 
Herbert godt lide at have kjole på. 

»Det startede med, at vi fandt et Pippi-
kostume til fastelavn, som han blev ret glad for 
at løbe rundt i. Det har han også haft på ovre i 
børnehaven. Så en dag kom han og sagde, at 
han gerne ville have en kjole,« siger Herberts 
mor Anne Christine Bech. Herbert opdagede 
for alvor glæden ved at gå i kjole, da han legede 
prinsesse med en af sin mors veninders datter 
og i den forbindelse kom i en flot flamenco-
kjole. Efterfølgende har han ofte haft kjole 
på både derhjemme og i børnehaven, og det 
bekymrer ikke hans forældre.

»Vi har ikke diskuteret, om han skulle blive 
kønsforvirret. Den første dag, han havde kjole 
på i børnehaven, havde jeg en pose med dren-
getøj med. Fordi jeg var bange for, hvordan 
de andre ville reagere,« siger Anne Christine 
Bech.

Skrøbelig maskulinitet

Selv om Herberts forældre ikke har været 
bekymrede for, om han bliver kønsforvirret 
over at få lov til have en kjole på, tror mange 
danske forældre, at deres egne handlinger kan 
påvirke deres børns seksuelle orientering. I 
hvert fald viser en undersøgelse, som TNS Gal-
lup har gennemført for Berlingske blandt godt 
300 forældre, at hver tredje forælder er af den 
overbevisning. 

Ud fra den tro styrer mange forældre bør-
nenes leg i barnets eget køns retning. Særligt 

drengenes maskulinitet, værner forældrene 
om, fortæller flere forskere på området.

»I reglen er voksnes bekymring mest knyt-
tet til maskuliniteten. De opfatter maskulini-
teten som særlig skrøbelig, og som noget man 
virkelig skal passe på, og som kan blive udsat 
for en eller anden form for opløsning. Derfor 
vogter de voksne på, at den maskulinitet, 
deres små drenge udvikler, falder inden for de 
forestillinger, man i samfundet har om, hvad 
drenge skal gøre. Det gør de både, fordi de selv 
har en forestilling om, hvad der er det rigtige, 
men også fordi de er bange for, at deres dreng 
bliver udsat. At han bliver mobbet og ikke 
bliver inddraget i legen,« siger Dorte Marie 
Søndergaard, professor på DPU og leder af 
forskningsprogrammet Diversitet og Læring.

Samme frygt for maskulinitetens skrøbe-
lighed oplever Jan Kampmann, der er pro-
fessor i barndom, ungdom og familieliv ved 
Roskilde Universitet:

»Blandt forældre er der en større ængstelse 
for drenges orientering mod det, vi i traditio-
nel forstand vil kalde pigekodet leg. Det vil sige 
komfurer og ønsker om at gå med kjole. Men 
hvis pigen bliver en drengepige, ses det som et 
positivt supplement. Hun kan både lide at lege 
med dukker og kravle i træer. Hun er en frisk 
pige,« siger professoren, der forklarer det med, 
at drengekønnet har højere status i samfundet 
end pigekønnet.

Hetero er normen

Videnskabeligt findes der ingen nagelfaste 
svar på, om homoseksualitet er medfødt, 
noget den enkelte vælger, eller om omgivel-
serne præger én til at blive det. Netop den 
uvished er ifølge Jan Kampmann årsagen 
til, at forældrene gør deres for at påvirke sine 

børn i den »rigtige« retning og derfor hellere 
vil have drengene til at kaste sig over børneha-
vens vognpark end dukkekrogen.
»Fordi man som forælder ikke ved, hvad der 
gør udslaget, er man opsat på ikke at gøre 
noget forkert. Og det forkerte, set ud fra et nor-
mativt perspektiv, er at producere et homo-
seksuelt barn,« siger han. 

Elin Elnef er videnskabelig assistent ved 
Koordinationen for Kønsforskning ved 
Københavns Universitet har både i egne og 
andres forskning oplevet forældre være bange 
for, at børnenes leg kan gøre dem homoseksu-
elle.

»Men man begrænser jo børnene ved at 
sige, at de kun må lege med bestemte ting, og 
hvis man siger »åh-åh, pas på, du ikke bliver 
homoseksuel«, når deres drenge danser rundt 

i pink strutskørt. Det kønsforvirrer ikke, hvis 
man åbner op for, at både drenge og piger kan 
lege med det såkaldt modsatte køns legetøj. 
Jeg tror mere, at det vil skabe nogle mulighe-
der, hvis man kunne åbne op og give rum for 
mere diversitet inden for kønnene,« siger Elin 
Elnef.

Afmonterer kreativiteten

Den manglende diversitet, mener Dorte 
Marie Søndergaard, er i direkte modstrid med 
det ellers stærke ideal, der hersker i samfundet 
nu, og som handler om, at næste generation 
gerne skal være innovativ, nytænkende og 
eksperimenterende.

»Den skal gå til grænsen og finde på nye 
produkter, nye løsninger, nye veje videre. Hvis 
man så hele vejen igennem laver snævre ram-
mer for, hvad man må, og hvad man ikke må, 
og i de små kroppe installerer en nervøsitet for 
at træde forkert i sin nysgerrighed, åbenhed 
og kreativitet, er vi med til at afmontere det 
ideal, vi selv har i forhold til at være kreative og 
innovative,« siger hun.

Herberts forældre tror, at sønnens kjole-
glæde er midlertidig og ren leg. Om morgenen 
kan han vælge frit mellem kjole eller bukser.

»Jeg tror, jeg ville kunne mærke det, hvis 
det var noget, der stak dybere i ham. Men hvis 
han stadig vil gå i kjole, når han skal til at gå i 
skole, er det jo noget, vi skal tage alvorligt. For 
det kan blive rigtig svært for ham,« siger Anne 
Christine Bech. 

Ifølge Herbert har forældrene dog ikke 
noget at frygte ved hans kjole-fascination. For 
som han siger, da han bliver fotograferet til 
avisen:

»Det er kun drenge og meget fine damer, 
som må gå i kjole.«  B

Drenge går da ikke i kjole

Kønsroller. Angst for at skabe et kønsforvirret barn får forældre til at sætte begrænsninger for deres 
børns leg. Men forældrene dræber den mangfoldighed, hele samfundet higer efter, siger eksperter.

I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadig mere konfliktsky, 

og de martres af dårlig samvittighed over 

ikke at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske sætter fokus på den gode børne-

opdragelse. De første artikler i serien blev 

bragt 1., 2., 4., 6. og 7. juli.
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Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Børn er i deres hverdag hele tiden omgivet af 
voksne, lærere og pædagoger, der lærer dem 
gode manerer og ret og vrang. Alligevel er det 
ikke forundt fars og mors kæreste at træde ind 
i galleriet af opdragende figurer i børnenes liv. 
End ikke når de er flyttet ind, hvor børnene 
bor, må de irettesætte eller opdrage på bør-
nene, mener flere eksperter i børne- og fami-
lieliv.

»Bonusforældre får ikke noget godt ud 
af at opdrage på børn, der ikke er deres. De 
skal være meget mere fokuserede på at få 
skabt nogle relationer til barnet. Man skal se 
det som en ny ven, og derfor er det vigtigt at 
være tydelig og personlig over for barnet. Det 
tager tid, og det kræver små skridt og om at få 
opbygget en tillid til hinanden,« siger familie-
terapeut, forfatter og coach Pia Beck Rydahl.

Ifølge Danmarks Statistik bor cirka et ud af 
12 børn under 18 år sammen med en stedfar 

eller -mor. Jo ældre børnene er, desto flere gæl-
der det, og en rapport med 1.324 børn i femte 
 klasse  fra Børnerådets børne- og ungepanel 
viser da også, at det her er hver sjette, der deler 
hjem med fars eller mors kæreste eller begge.

Utrygge ved nye voksne

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen taler 
med mange børn, som er utrygge ved den nye 
voksne i deres hjem.

»Mange skilsmissebørn er bange for den 
nye, der flytter ind. Må han råbe og skælde ud 
og slå? Hvor meget skal han bestemme over 
mig? Børn er jo i princippet på vagt over for 
voksne – og især at være alene med en ny vok-
sen,« siger hun.

Børnenes skepsis handler især om, at sted-
forældrene er en konkurrent til  den forælder, 
som ikke er der mere. Og børn vil til sidste 
blodsdråbe håbe på, at mor og far kan forliges 
igen, fortæller familieterapeut Lola Jensen.

»Rykker der én ind og begynder at dele 
dobbeltseng eller spisebord med ens mor eller 

Bonusforældre skal ikke opdrage     

Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

I seks år havde Ann-Jeanett Foldager sin mor 
for sig selv. Siden hendes forældre blev skilt, 
da hun var fem år, havde hun og moderen 
boet uforstyrret i Grindsted. Lige indtil en dag 
hun kom hjem fra en veninde , og  der sad en 
fremmed mand i sofaen og holdt hendes mor 
i hånden. Det var Kai Bayer, hendes mors nye 
kæreste og Ann-Jeanetts nye bonusfar. Med sit 
grå hår, der strittede lidt og hans briller, syntes 
Ann-Jeanett, at Kaj mest af alt lignede en gam-
mel professor. En gammel professor, der ikke 
var hendes rigtige far, og som ikke havde ret til 
opdrage på hende.

Også Kai Bayer, der blev betragtet indgå-
ende af sin nye bonusdatter den første dag, de 
mødte hinanden, husker, at det af og til var en 
udfordring at være bonusfar for sin kærestes 
datter.

»Jeg kan huske, hvordan den her lille pige-
brilleabe med metalbriller kiggede meget 
intenst på mig. Nærmest for at finde ud af, 
hvad jeg var for én bare ved at stirre på mig. 
Dér tænkte jeg et par gange, at det nok ikke 
blev så let at komme ind i den nye familie,« 
siger han.

Højtlæsning og talende bamser

Kai Bayer blev hurtigt et fast element i Ann-
Jeanetts dagligdag. Han og hendes mor blev 
gift efter et års tid, og de tre boede fast sam-
men i Grindsted. 

For at komme ind på livet af sin bonusdat-
ter gjorde Kai Bayer det til en fast vane at sidde 
hos hende, før hun skulle sove, og læse højt. 
Blandt andet af Judy Blumes »Er du der Gud? 
Det er mig, Margaret«, en bog, der handler om 

hvilke ting, der rører sig i en prepubertær pige. 
Når Kai Bayer havde læst højt, talte de to om, 
hvad der stod i bogen. 

»Ud over højtlæsningen gav jeg også stem-
mer til hendes bamser. Det, syntes hun, jo var 
lidt skørt, så sådan kom vi også tættere på hin-
anden. Det var helt bevidst fra min side,« siger 
Kai Bayer. 

»Jeg kunne ikke rigtig sno ham«

Ann-Jeanett kan både huske det med højtlæs-
ningen og bamserne, samt at hun og Kai spiste 
is sammen, hvis hendes mor ikke var hjemme. 
Da Ann-Jeanett blev 12 år, tog hun og Kai også 
ud og fandt en gul mountainbike, der passede 
til en stor pige. Bare de to. 

Men selv om de to fik et bånd til hinanden, 
var det ikke altid harmonisk . Da Ann-Jeanett 
blev lidt ældre, blev hun fortørnet, hvis hendes 
stedfar pludselig mente, at der var noget, hun 
ikke måtte. 

»Jeg var træt af ham i teenageårene. Jeg 
kunne ikke rigtig sno ham og få det på min 
måde. I den periode havde vi mange kampe. 
Jeg syntes ikke, at han havde ret til at sætte 
grænser for mig, når han ikke var min rigtige 
far,« siger Ann-Jeanett, der i dag er 25 år . Selv 
om hun bor og studerer i København, spiser 
hun gerne frokost med sin bonusfar, når han 
af og til er i hovedstaden. Det er også ham, 
der henter hende, når hun kommer hjem til 
Grindsted med toget.

»Selv om jeg har et godt forhold til min 
biologiske far,  er det min mor og Kai, jeg tæn-
ker på som mine forældre,« siger Ann-Jeanett 
Fold ager og bliver suppleret af bonusfar Kai:

»I dag tænker jeg jo overhovedet ikke over, 
at hun ikke er min biologiske datter.«  B 

Der sad en fremmed mand i sofaen

Rollefordeling. Fars 
eller mors nye kæreste 
har ikke noget at skulle 
have sagt, når det 
handler om at opdrage 
de børn, der ikke er 
deres egne. Heller ikke 
selv om de bor under 
samme tag, lyder rådet 
fra eksperter.

Ny forælder. Da Ann-Jeanett Foldager var 11 
år, fik hun en bonusfar. Kai Bayer kan stadig 
huske, hvordan den lille pige med briller kiggede 
indtrængende på ham første gang, de mødtes.

FRykker der én ind og 
begynder at dele dob-
beltseng eller spisebord 
med ens mor eller far, 
er der ikke længere 
nogen chance for, at far 
og mor finder sammen 
igen. Derfor vil mod-
standen mod partne-
ren være rigtig stor.
Lola Jensen, 
familieterapeut



 kærestens børn

Ann-Jeanett Foldager havde især i 

teenageårene svært ved at acceptere, at 

hendes papfar satte grænser for hende. 

Foto: NIels Ahlmann Olesen

 H I Børnerådets Børne- og Ungepanel har 
1.324 børn fra 5. klassetrin svaret på, hvem 
de bor sammen med. 

 H 70 pct. bor i en klassisk kernefamilie med 
far og mor.

 H 28 pct. har forældre, der er skilt.

 H 60 pct. af de børn, der ikke bor i kernefa-
milier, bor  sammen med stedforældre eller 
forældres kærester, hvilket svarer til fl ere end 
hvert sjette barn.

KILDE: FAMILIEFORMER OG SKILSMISSE, BØRNERÅDETS 

BØRNE- OG UNGEPANEL, JUNI 2011

fakta  H

Så mange bor sammen 
med stedforældre

far, er der ikke længere nogen chance for, at far 
og mor finder sammen igen. Derfor vil mod-
standen mod partneren være rigtig stor,« siger 
hun.

Et af børnene fra børnepanelet, Magnus, 
udtrykker modstanden sådan:

»Jeg har det helt fint med min fars kæreste, 
men jeg ville selvfølgelig helst have, at hun 
bare skred.« 

Skal rumme stedbørn

Stedforældrene kan også have deres vanske-
ligheder med at rumme stedbørnene, som de 
altså ikke har pligt til at elske. Men respektere 
og acceptere dem, skal de, siger Lola Jensen.

»Bonusforældre synes ofte, at børnene 
skal kunne leve op til alt fra Emma Gad. Eller 
at børnene  ikke spiser pænt. Også selv om 
bonusforælderne  ingenting siger, kommer de 
til at sidde ved bordet og lige hæve øjenbrynet, 
men alle ved bordet kan mærke det, og det 
vil det barn begynde at spille på, for jeg vil jo 
gerne have dig ud igen. Så man må sige det, når 

børnene sover,« siger Lola Jensen.
Nogle børn bliver slet og ret jaloux på 

kæresten, fortæller professor ved  RUC Hanne 
Warming, som bl.a. forsker i børn og skilsmis-
ser:

»Hvis barnet har været meget alene med 
sin forælder, kan de have haft et meget eksklu-
sivt forhold, hvor barnet nu skal til at dele. Det 
er lige som at få en søskende.« 

Ifølge Hanne Warming er det vigtigt at 
sikre barnet tid alene med sin egen forælder af 
og til. Især hvis stedforælderen kommer med 
nye søskende. Helt afgørende er det, at man 
ikke præsenterer barnet for kæresten ved at 
sige, at det så skal være barnets nye far eller 
mor. 

»Sig i stedet, du har stadig din far. Dette 
her er mors kæreste. Og så kan det være, at 
han med tiden kan gøre sig fortjent til at være 
betydningsfuld for barnet,« siger Hanne War-
ming.  B

Følg med i dag

Rytterne i Tour de France skal for 
alvor til at klatre. Dagens etape 

byder bl.a. på bjerget Col du Grand 
Colombier, der er løbets første 

stigning uden for kategori. Under-
vejs kommer rytterne ud for stig-

ningsprocenter på op til 12. 

b.dk        
ET UNIVERS AF NYHEDSOPDATERING , 

OPLEVEL SER OG GODE TILBUD.
DØGNET RUNDT

UDebat og blogs

Venstrefløjen er ikke 
særligt lykkelig. 

Blog med Peter Kurrild-Klitgaard på

peterkurrild.blogs.berlingske.dk

Plus

Går sommerferien til Aalborg? Vi 
har samlet en lille oversigt over 

nogle af de tilbud, Aalborg har til 
byens gæster denne sommer. 

Få adgang til hundredvis af guider 
på b.dk/plus for 29 kr./md.

Det skal du se i Aalborg

Et genopbygget Srebrenica

Q

7.000 mennesker blev dræbt og byen 
lagt øde af massakren i Srebrenica for 
17 år siden. Se før/efter-billederne fra 

en by i knæ, der er ved at rejse sig igen,
på b.dk/fotos

 Dronningens sommer
begynder i Gråsten

Der var flag på menuen, da konge-
skibet Dannebrog i går lagde til kaj i 
Aabenraa. Se de glade jyder mod-

tage regentparret – med paraplyer,
på b.dk/fotos

Q



Af Ulla Gunge Hansen  og Anne Eisenberg
 
Skrig, gråd og sure miner. Mor er på arbejde, 
og far skal have parrets to unger  i  børnehave, 
men sønnen vil ikke tage overtøj på, mens 
storesøster ikke vil lade My Little Pony-hesten 
stå. Fars puls stiger. Det samme gør stemmele-
jet – endnu en dag er startet skævt for familien.

Vil danske småbørnsfamilier have hjælp til 
at løse hverdagens problemer, så må de frem-
over vænne sig til, at sundhedsplejersker eller 
pædagoger filmer i familiens hjem i et forsøg 
på at komme konflikterne til livs.

 Årsagen er , at stadig flere kommuner til-

slutter sig den såkaldte Marte Meo-metode, 
som består i, at man  filmer de kritiske situa-
tioner i familiens skød for dernæst at pege ud, 
hvor forældrene gør det godt, så de fremadret-
tet kan gøre det endnu bedre.

En rundspørge, som Berlingske Resarch 
har foretaget blandt landets kommuner, indi-
kerer, at metoden anvendes i syv ud af ti kom-
muner, og hvert år kommer nye til. Det er især 
småbørnsfamilier, der bliver filmet, når der 
er konflikter omkring spisebordet eller ved 
sengetid.

»Det kan være familier, der ikke kan få bar-
net til at sove eller  til at spise. Familier  med en 

problematik, der egentlig er  almindelig, men 
som kommer til at fylde meget, så familierne 
  har brug for andre vinkler på  en løsning,« for-
tæller ledende sundhedsplejerske Hanne Seje-
røe fra Roskilde Kommune. Her  er i alt fem 
sundhedsplejersker  uddannet i Marte Meo.

Formand for Sundhedsplejerskernes 
Faglige Selskab, Susanne Hede, så gerne, at 
metoden udbredes til at være et tilbud i alle 
kommuner: »Det  er en rigtig god metode til 
rigtig mange familier. De evalueringer, jeg har 
set, viser alle, at familierne  synes,  de finder vej 
ud af problemerne.« 

Næstformand i Forældrenes Landsfor-

ening, Dorthe Boe Danbjørg, kender ikke 
meget til metoden, men fastslår, at det er vig-
tigt, at det er forældrene selv, som takker ja til 
tilbuddet.

»Man kan diskutere de etiske aspekter og 
magtforholdet i det, men i udgangspunktet er 
vi positive , hvis der er sundhedsplejersker, der 
rykker ud til de forældre, som er usikre.« 

 Sundhedsplejersken i lmer de små konl ikter

Familieliv. Forældre, der har problemer med børneopdragelsen, bliver stadig oftere videofilmet af 
sundhedsplejersker og pædagoger. Filmklippene bidrager til at løse dagligdagskonflikter i hjemmet.

NATIONALT / 4-5

Eva Rausing led en mystisk 
død. Hendes mand, milliardæ-

ren Hans Kristian Rausing, er 
anholdt. Ægteparret havde alle 
muligheder for at leve det gode 

liv, men i visse tilfælde køber 
penge udelukkende onde år – og 
i disse tilfælde er arvede penge 
de værste. Eva Rausing døde af 

penge – arvede penge.

LÆS POUL HØI’S FEATURE 
GLOBALT / 12-13

Ulyksalige 
milliarder

  Bserie
D  Opfør dig ordentligt!
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Lavtlønnede vilde med sundhedsordninger
Selv om fagbevægelsen i årevis har harceleret over virksomheders 
sundhedsforsikringer, så får stadig flere lavtlønnede en sundheds-
ordning. På blot seks år er antallet steget fra 50.000 til 170.000.

GRAFIK: HENRIK KJÆR / FOTO: CAMERA PRESS

HVERDAGE 10 -20
LØRDAG 10 -18

1. OG SIDSTE SØNDAG
I HVER MÅNED 11 -17
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Af Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Familien på fem sidder ved bordet og spiser 
rugbrødsmadder. Den mellemste dreng 
på cirka fem år sidder for bordenden – plet 
i kameraets skudlinje. Hans far sidder til 
venstre for ham. Mens drengen spiser sin rug-
brødsmad, rækker faren ud og rører ham på 
næsen. Drengen drejer hovedet og stikker i et 
stort smil. Så fryser billedet.

»Se, det er et fint øjeblik, de to har sammen. 
Sådan noget kunne man hive frem og vise 
forældrene. Sådan nogle små øjeblikke skal de 
have flere af,« siger Dorte Nikolajsen, formand 
for Marte Meo-foreningen i Danmark.

Det er Dorte Nikolajsen , der har stoppet 
optagelsen af familien, der kører på hendes 
computer. 

Familien filmede hun for  ti år siden, da den 
mellemste dreng var kilde til store konflikter 
i familien, og forældrene var så fortvivlede, at 
de ringede til Dorte Nikolajsen og bad hende 
om at komme ud og hjælpe. Hjælpe dem med 
at filme og bagefter gennemgå optagelserne 
og vise dem, hvad de skulle gøre mere af.

Metoden hedder Marte Meo og betyder 
»ved egen kraft«. Navnet henviser netop til, 
at det er  forældrenes egne handlinger, man 
lærer af i metoden, som bliver mere og mere 
udbredt landet over. 

Syv ud af ti kommuner bruger Marte Meo

En rundspørge, som Berlingske Research har 
foretaget blandt landets kommuner, indike-
rer, at omtrent syv ud af ti kommuner bruger 
metoden. 

En af dem er Roskilde Kommune, hvor 
fem sundhedsplejersker er uddannede Marte 
Meo-supervisorer.

»Det er helt almindelige familier, som kører 
skævt i helt almindelige ting. Marte Meos 
grundværdi er, at man ser det positive i sam-
spillet mellem barn og voksen. Pludselig ser 
forældrene sig selv udefra. Det kan handle om 
et barn på halvandet år, som måske ikke siger 
noget endnu, men som med sin mimik fak-
tisk udtrykker nogle ting. F.eks. at det har fået 
nok at spise. Barnet vender hovedet væk, men 
moderen bliver ved med at proppe ind. Så 
viser sundhedsplejersken, at »se her – barnet 
har fået nok«. Så slapper barnet af, og alle er 
glade,« fortæller ledende sundhedsplejerske i 
Roskilde Kommune, Hanne Sejerøe. 

Størstedelen af kommunerne har tilbudt 
Marte Meo i mere end fem år, men hvert år 
kommer flere kommuner til. Typisk bliver 
10-20 familier i hver kommune filmet om året.

Et tilbud til alle forældre

I Solrød Kommune er Marte Meo ligefrem 
indført som en fast del af den almindelige 
sundhedspleje til småbørnsfamilier. Der får 
alle forældre tilbud om at blive filmet, når 
deres barn er to måneder gammelt. Typisk 
mens barnet bliver puslet, fortæller sund-
hedsfaglig leder Marthine Düring.

»Som sundhedsplejersker er vi de første 
fagpersoner, der er i kontakt med familierne, 
og som fagligt har forudsætninger for at sætte 
ind med det udviklingsstøttende samspil. Jo 
tidligere, vi kan gøre det, desto bedre set i et 
udviklingpsykologisk perspektiv,« fortæller 
Marthine Düring om baggrunden for den tid-
lige indsats.

Helt konkret hjælper sundhedsplejer-
skerne forældre til at se de signaler, som selv 
helt små børn sender. For eksempel at foræl-
drene skal være opmærksomme på, når bar-
net kigger på dem, hvad langtfra alle husker at 
være.

»Noget af det, vi gør forældrene opmærk-
somme på, er, hvor elementært for barnets 
udvikling det er, at der er øjenkontakt mellem 
omsorgspersonen og barnet: »Prøv at se, han 
kigger på dig. Og når du kigger tilbage og snak-
ker, så begynder han også at snakke.« Så det 
er helt nede i de enkelte signaler, som barnet 
og den voksne sender til hinanden,« fortæller 
Marthine Düring.

Forældre er usikre på deres egen rolle

I Forældrenes Landsorganisation, FOLA, 
har man endnu ikke det store kendskab til 
metoden og dens effekt. Alligevel hilser næst-
formand Dorthe Boe Danbjørg tilbuddet vel-
komment.

»Mange forældre efterspørger vejledning, 
fordi vi tilhører den generation af forældre, 
der gerne skal vide det hele, men er usikre på 
vores egen rolle. At få en sundhedsplejerske 
ind er fint, for det bliver jo ellers skåret væk i 
mange kommuner,« siger næstformanden, 
der dog samtidig understreger, at det er afgø-
rende, at der er styr på, hvad der sker med 
filmmaterialet.

»Det er jo helt fortrolige oplysninger, så 
der må være noget etisk og juridisk afklaring 
omkring materialet. Hvor længe, det må 
opbevares, og om det må bruges i andre sam-
menhænge, som i et forskningsprojekt,« siger 
hun.

Ifølge Hanne Sejerøe har forældrene ingen 
grund til bekymring på det punkt.

»Man aftaler på forhånd, at materiatet kun 
bliver brugt mellem os og bliver destrueret 
bagefter,« siger hun.  B

Videoklip viser 
forældre deres
fejl og succeser

Gennemsyn. Med små filmsekvenser fra deres 
egen hverdag lærer forældre bedre at læse deres 
børns signaler og at kommunikere konstruktivt 
med dem. Marte Meo hedder metoden, som 
vinder frem i sundhedsplejen herhjemme.

Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

Det havde stået på i to år. Når Mette, hendes 
mand og parrets to døtre skulle spise sammen 
omkring middagsbordet, endte det næsten 
altid i konflikter og dårlig stemning. Famili-
ens yngste datter, Ea, der på det tidspunkt var 
seks år gammel, kom ikke, når maden var klar. 
Hun ville ikke vaske hænder, spiste kun flute 
og af og til slet ikke noget. 

»Ofte kom hun i seng uden mad. Min mand 
og jeg blev så irriterede og skældte ud. Og hun 
græd. Vi sad jo begge to og holdt øje med hen-

I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadig mere konfliktsky, 

og de martres af dårlig samvittighed over 

ikke at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske sætter fokus på den gode børne-

opdragelse. De første artikler i serien blev 

bragt 1., 2., 4., 5., 6., 7., 10. og 11. juli.

  Bserie
D  Opfør dig ordentligt! »Det var

et helvede«

Løsning. Endeløse konflikter 
ved middagsbordet fik 
Mette og hendes mand 
til at afprøve Marte 
Meo-metoden. De blev 
konfronteret med deres egne 
fejl, men lærte at se deres 
datters behov.
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des tallerken, og med hvor meget hun spiste. 
Til sidst var vi uvenner, allerede før vi satte os 
til bords. Det var et helvede,« siger Mette på 39 
år.

Mens konflikterne tog til derhjemme, var 
der ingen problemer, når madpakken skulle 
spises henne i skolen, lød beskeden derfra. 
Heller ikke fritidsordningens pædagoger 
oplevede, at Ea var vanskelig.

»Det var ret tydeligt, at det var nogle ting 
i hjemmet, vi måtte ændre på. Jeg var ikke i 
tvivl om, at vi gjorde noget forkert. Jeg vidste 
bare ikke, hvad vi skulle gøre,« siger Mette.

Forældreparret kendte ikke andet til Marte 
Meo-metoden, end at man bliver filmet, og 
at det handler om at fremhæve det positive i 
ens kommunikation med barnet. Men noget 
måtte der ske, og da de i periferien af deres 
bekendtskabskreds viste sig at have en Marte 
Meo-supervisor, inviterede de hende og hen-
des snurrende videokamera hjem til sig.

»Det var grænseoverskridende og ubeha-
geligt at blive filmet af en fremmed. Det er jo 
sin sag at skælde ud og være autentisk foran 
et kamera. Men vi var indstillet på at prøve at 
gøre det, og det ville jo ikke hjælpe noget, hvis 
vi opførte os anderledes, end vi ville gøre uden 
kameraet.« 

Anerkendelse gav god stemning ved bordet

Da børnene var blevet lagt i seng, så Mette og 
hendes mand optagelserne igennem sammen 
med supervisoren. Især sekvensen omkring 
middagsbordet gjorde indtryk på de to 
voksne.

»Det var da ubehageligt at blive konfron-
teret med de ting, man ikke er god til. Men 
det var meget brugbart at se sig selv, og hvor-

dan ens barn reagerer på det, man gør,« siger 
Mette.

Optagelserne viste, hvordan datterens øjne 
begyndte at flakke, og hun kom væk fra at 
spise, hvis nogen rejste sig op for at hente mere 
vand i køkkenet eller ketchup fra køleskabet. 
I stedet for hele tiden at fokusere på hvor lidt 
datteren spiste, eller at hun ikke spiste det rig-
tige, bad Marte Meo-supervisoren de to for-
ældre om at øve sig i at rose datteren, når hun 
gjorde noget godt. Enkle kneb, der ændrede 
stemningen omkring middagsbordet mar-
kant. 

»Vi kunne se på optagelserne, hvor positivt 
hun reagerede, når vi anerkendte hende. Hvis 
vi sagde »Hvor er det godt, du spiser lidt,« til 
hende, sagde supervisoren: »Prøv at se hendes 
øjne, når du siger sådan.« Man kunne virkelig 
se, at det havde hun behov for,« siger Mette. 

Otte gange blev familien filmet, og i dag, to 
år efter, gør Mette og hendes mand stadig brug 
af de værktøjer, de lærte ved at se optagelserne 
af deres lille familie.

»Vi har stort set ikke konflikter omkring 
maden mere. Vores datter kommer, når der 
er mad. Hun vasker hænder uden brok. Vi har 
også lært, at det ikke dur, hvis der er for mange 
forstyrrelser, når vi spiser. Det har vi også kun-
net sige videre til hendes lærere. At hun mister 
koncentrationen, hvis hun bliver forstyrret. 
Mange, jeg har talt med, stejler over for at blive 
filmet. Det er lettere at tro, at det er barnet, der 
er noget galt med end at blive konfronteret 
med, at man selv gør noget galt,« siger Mette. 
 B

Familien ønsker at optræde anonymt, men 
redaktionen kender dens identitet.

Ved hjælp af Marte Meo-

metoden lærte Mette og 

hendes mand, hvordan 

de kunne få deres datter, 

Ea, til at koncentrere sig 

om måltiderne og spise 

sin mad. 

Foto: Bjarke Bo Olsen

F Det er 
lettere at tro, 
at det er 
barnet, der 
er noget galt 
med end at 
blive konfron-
teret med, at 
man selv gør 
noget galt.
Mette, Eas mor

Følg med i dag

I dag kommer listen over sidste års 
mest populære fornavne til de ny-
fødte.

Der falder i dag dom i dødsvolds-
sagen mod Tobias’ mor og stedfar.
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Af Ulla Gunge Hansen  // ulha@berlingske.dk

og Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

Børn har også brug for ferie. Vi forventer, at 
børn holder mindst fem ugers ferie om året. 

I den tone skriver mange daginstitutioner 
nu opfordringer til forældrene om at lade 
deres børnehave- og vuggestuebørn få fri i 
sommerferien. 

Mange pasningsordninger oplever nemlig, 
at forældre sender deres børn i institution for 
at blive passet, mens de selv holder fri i flere 
dage – endog uger – fra jobbet.

»Forældrene gør det, fordi børnene er for 
besværlige. De kan jo godt lide rutiner, og for-
ældre har mange ting, de skal klare. Der er hele 
tiden et nyt projekt i huset, eller også mener 
de, at de har ret til at gå på café og til at have 
deres eget liv,« fortæller familierådgiver Lola 
Jensen, der ofte holder foredrag til forældre-
møder i børnehaver og vuggestuer.

Ifølge en undersøgelse, som TNS Gallup 
har foretaget for Berlingske, har 42 procent af 
de danske forældre været på ferie uden deres 
børn, mens 50 procent har ladet barnet passe 
i daginstitution og selv holdt fri derhjemme. 

Ifølge Henning Pedersen, formand for 
pædagogernes forbund, BUPL, sker det jævn-
ligt landet over. 

Og drejer det sig om en enkelt dag, ser han 
det ikke som et problem. 

»Mange gange har børnene gavn af at være 
i børnehaven og i det fællesskab, der er der, 
frem for måske at skulle en lang tur i Ikea. 
Men ellers synes jeg, at man skal insistere på, 
at børn har ret til at holde ferie,« siger BUPL-
formanden.

En uges børnefri

Lisbet Nørlund er klyngeleder på Vesterbro i 
København, og igennem sine 17 år som leder 
har hun oplevet, at et stigende antal forældre 
holder fri uden deres børn.

»Det er en tendens, at mange børn måske 
får to ugers sommerferie, mens forældrene 
holder tre uger, fordi de skal have en uge for 
sig selv også. Moderne forældre har også fokus 
på deres egne behov, deres fitness og deres 
arbejdsliv. Så børnene kommer ikke altid i 
første række. Det har jeg da nogle klare pæda-
gogiske holdninger til,« siger Lisbet Nørlund. 

Bliv i nattøjet

Ifølge hende går særligt de mindste glip af 
ferie.

»Rigtig mange forældre sidder og drikker 
café latte på caféerne på Vesterbro. Og det pas-
ser skidt at skulle sidde og se overskudsagtig 
ud, samtidig med at man har et vuggestue-
barn med sig. Jo mindre børnene er, desto 
mindre ferie får de. Vuggestuebørn er mere 
krævende, og du er meget mere på som foræl-
der, når dine børn er små,« siger hun.

Både Lisbet Nørlund, Henning Pedersen 
og Tonie Hansen, der er områdeleder i Furesø 
Kommune, mistænker forældrene for at have 
for store forventninger til, hvad de skal fore-
tage sig i ferien med børnene, og at det får dem 
til at få børnene passet i stedet.

»Forældrene bliver usikre og frygter, at bør-
nene kommer til at kede sig derhjemme. For-
ældrene føler, at der skal ske et eller andet, når 
de har ferie, og at de bør arrangere en masse 
aktiviteter med børnene. Det kan blive et 
kæmpe pres for en familie, at de tror, at de skal 
dokumentere, at de har været aktive og lavet 
en masse ting. Vi forsøger at være fortalere 
for, at man også kan have brug for bare at tulle 
rundt en hel dag i nattøj,« siger Tonie Hansen.

Passet af au-pair-pigen eller bedsteforældre

Områdelederen understreger, at det ikke kun 
er udsatte børn, der kommer i institution 
igennem ferieperioden.

»Det er også børn af superaktive karri-
ereforældre,« siger Tonie Hansen, der ikke 

sjældent oplever forældre rejse væk, mens bør-
nene passes i vante rammer.

»Så er det au pair-pigen eller bedsteforæl-
drene, der henter og bringer børnene,« siger 
hun.

For nogle år tilbage var det et fast indslag, at 
institutionerne i kommunen hang sedler op, 
der mindede forældrene om at give børnene 
fri. 

Men i nogle tilfælde er det faktisk til 
barnets bedste at komme i børnehave og 
vuggestue, fordi der er rarere at være end der-
hjemme. Eller fordi børnene har bedst af de 
rutiner, som institutionen giver dem.

»Så i dag går vi mere i dialog med den 
enkelte familie. For hvis du rammer bredt, 
rammer du  måske også de børn, hvor du 
tænker, at det er måske bedre, at de kommer i 
institution,« siger Tonie Hansen.

Passer på parforholdet

Næstformand i Landsforeningen for forældre 
til børn i daginstitution, FOLA, Dorthe Boe 
Danbjørg mener, at en af forklaringerne på, 
at småbørnsforældre har brug for ferie uden 
børnene, kan være, at deres parforhold er 
under pres fra et krævende arbejdsliv og kræ-
vende børn: 

»Nogen kan føle, at de har behov for at tage 
fri fra deres børn til praktiske ting eller for at få 
lidt kærestetid. Vi har en høj skilsmisserate, så 
der er måske nogen, der tænker forebyggende 
og har brug for at se hinanden i øjnene et sted 
uden børn, bleer og babymos,« siger hun.

Klyngeleder Lisbet Nørlund konfronterer 
de forældre, der kun melder to ugers ferie til 
børnene, og spørger, om ikke de skal have tre.

»Børn er små mennesker, og de har også ret 
til at trække stikket ud og holde fri. Der er jo 
ikke ret mange voksne mennesker, der vil sige 
til hinanden, at du kan kun få to ugers ferie 
og ikke fem. Men det er i virkeligheden det, vi 
byder vores børn,« siger hun.  B

Forældre holder fri fra deres børn

»Børn i dag er i skole og dag-

institution i langt størstedelen 

af deres vågne timer og er ud-

sat for meget stress og omskif-

telige verdener. Det håndterer 

de rigtig fint, men vi glemmer 

nogle gange at tænke på, at 

de også skal have en pause,« 

siger klyngeleder på Vesterbro 

i København Lisbet Nørlund. 

Foto: Linda Henriksen

Ferie. Vuggestuer og børnehaver har i ferieperioder masser af børn, hvis forældre holder fri  
derhjemme. De frygter, at børnene skal kede sig og plejer sig selv i stedet.

I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadigt mere konfliktsky, 

og de martres af dårlig samvittighed over 

ikke at have tid til deres egne børn. Hvordan

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske sætter fokus på den gode børne-

opdragelse. De første artikler i serien blev 

bragt 1., 2., 4., 5., 6., 7., 10. 11. og 13. juli.

  Bserie
D  Opfør dig ordentligt!

F Børn er små menne-
sker, og de har også ret 
til at trække stikket ud 
og holde fri. Der er jo 
ikke ret mange voksne 
mennesker, der vil sige 
til hinanden, at du kan 
kun få to ugers ferie og 
ikke fem. 
Lisbet Nørlund, 
klyngeleder på Vesterbro 
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Af Anne Eisenberg // anei@berlingske.dk

og Ulla Gunge Hansen // ulha@berlingske.dk

»Jeg glæder mig til at få en kone og børn, som 
jeg skal være sammen med. Jeg glæder mig 
også til at bo i mit eget hus og have en bil og et 
job. Jeg kan selv bestemme.« 

Sådan beskriver en dreng i 6. klasse sine 
forventninger til livet som voksen. Sammen 
med 846 andre børn på samme klassetrin 
har han svaret på en spørgeskemaundersø-
gelse fra Børnerådet, om hvad han ser som et 
godt liv. Blandt andet har man spurgt til, hvad 
han glæder sig til ved at blive voksen, og hvad 
han forventer af voksenlivet. Her tegner der 
sig faktisk et billede af en generation, der har 
begge ben godt plantet i jorden, og mest af alt 
bare gerne vil have en tryg tilværelse, der klin-
ger af villa, vovse og Volvo. 

Resultatet af undersøgelsen får Børnerådet 
til at konstatere, at selv om der er masser af 
udfordringer ved moderne børneopdragelse 
såsom at sætte grænser, sige nej og påtage 
sig lederskabet som forælder, så er det stadig 
velfungerende børn med sunde værdier og 
realistiske forventninger til verden og dem 
selv, der kommer ud i den anden ende. De er 
ikke blevet forkælet til fordærv, og de render 
ikke rundt med vrangforestillinger om deres 
egen fantastiske formåen, fordi forældrene 
har skamrost dem livet igennem.

»Børnene er langt mere solidt forankret i 
virkeligeheden, end vi går rundt og tror om 
dem. Det er et mediefremstillet billede, at 
børn er små prinsesser og prinser med kæm-
peforventninger,« siger Hanne Warming, der 
er professor i børneinddragelse på RUC og 
medlem af Børnerådet.

Ønskebørn, stjernenykker og 

Jordnærhed. Selv om opdragelse af 
børn er en vanskelig disciplin, klarer 
far og mor Danmark opgaven godt. 
Langt de fleste børn er på vej til at blive 
helstøbte voksne med sunde værdier, 
mener Børnerådet.
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I de seneste uger har Berlingske beskrevet, 
hvordan samfundsudviklingen med kvin-
dernes indtræden på arbejdsmarkedet og 
trangen til at opflaske vores ønskebørn til at 
være kompetente deltagere i det demokrati-
ske samfund har haft sin pris for børneopdra-
gelsen. Generelt har forældre overdraget for 
megen magt til børnene, har flere eksperter 
inden for børneopdragelse advaret om. Men 
Hanne Warming mener godt, at forældre 
herhjemme generelt kan tåle at blive rost for 
deres børneopdragelse.

I Børnerådets undersøgelse svarer nemlig 
omkring 80 procent af børnene, at familien, 
et sjovt job og mange venner er vigtigt. Kun 42 
procent svarer, at det er vigtigt for dem at tjene 
mange penge. Samtidig er en stor del af bør-
nene bevidste om det ansvar og den indfly-
delse, der følger med voksenlivet. Kun ti af de 

adspurgte børn drømmer om at blive sangere 
og sportsstjerner. Og nå, ja – enkelte drømmer 
om at blive milliardærer. 

Hanne Warming mener, at børnenes svar 
er et udtryk for, at danske forældre langt hen 
ad vejen løfter opdragelsesopgaven godt, og 
at børnenes svar på spørgeskemaet havde set 
anderledes ud, hvis de var blevet overforkælet 
og ikke havde fået sat grænser:

»Jeg tror, at vi havde fået et billede af nogle 
børn, der trivedes meget dårligere, brokkede 
sig mere og var mindre reflekterede. De her 
børn kan både forholde sig til, at det bliver rart 
at bestemme mere, men at der samtidig følger 
et ansvar med,« siger hun.

Generation af realitystjerner

Spørger man fremtidsforsker Anne-Marie 
Dahl kan der dog godt gemme sig nogle 
storladne stjernedrømme under de tilsynela-
dende beskedne ønsker, som børnene beskri-
ver i Børnerådets undersøgelse. Hun har skre-
vet bogen »Popstarsgenerationen – Nutidens 
unge – Fremtidens arbejdskraft«, der på bag-
grund af kvalitative interviews med omtrent 
50 15-25-årige tegner et billede af en ungdom 
med stærkt selviscenesættende drømme. Og 
selv om deltagerne i Børnerådets undersø-
gelse er yngre end de unge, hun har talt med, 
tvivler hun på, at sjetteklassesbørnene skulle 
adskille sig fra de lidt ældre.

»Jeg er ude i mange pædagog- og lærer-
kredse, og her siger de, at denne her selv-
iscenesættende-mig-drømmeriske tilgang 
fortsætter. De er opdraget som individuali-
ster, fordi individualismen er meget stærk i 
samfundet. De vil ikke bare gå ind i linjen og 
bare blive en af gutterne på kontoret, arbejde 
samme sted i 25 år og gøre sig fortjent til en 
mellemlederstilling efter ti. De vil gøre en for-
skel fra dag ét,« fortæller hun.

Når en ung derfor udtrykker, hvad der 
ligner et lidt dydigt ønske om at blive advo-
kat eller læge, kan der ligge en noget mindre 
ydmyg forestilling bag , hvilken rolle den unge 
 forventer i sit kommende job. 

»F.eks. talte jeg med en pige, der gerne ville 
være kirurg, og hold da op, så er vi da virkelig 
konservative. Men sagen er, at hun vil ikke 
være det på et provinshospital i Danmark. 
Hun vil til USA og være stjernekirurg og have 
et navn,« siger fremtidsforskeren.

Ifølge hende melder mange uddannelses-
steder og arbejdsgivere imidlertid, at mange 
af de unge slet ikke har kompetencerne til at 
lave det, de gerne vil. De vil være stjernekokke, 
men kan knapt nok koge et æg, som hun siger. 
Den manglende selverkendelse og refleksion 
skyldes en usund cocktail af curlingforældre-
nes opdragelse og mediernes udbud, mener 
hun.

»I de seneste ti år er der sket en eksplosion 
i vores mediebillede, hvor det handler meget 
om drømme, casting og stjernedrys. Det har 
de unge og børnene siddet og kigget på, og for-
ældrene har ikke nødvendigvis kigget med. 
De sidder og ser »DR2 Tema«, imens de unge 
sidder og ser »Amalies Verden«. Og da de før-
ste popstarsprogrammer kom, var der mange 
unge, der sang med. Så sang de bagefter i deres 

karaokeanlæg, og så klappede forældrene og 
sagde »Nej, hvor er du dygtig til at synge.« Så 
vi har haft denne anerkendende pædagogik 
med masser af ros, og det er jo rigtig godt –
men refleksionen mellem mediebilledet, der 
drøner derude, og hvad mit barn egentlig reelt 
kan – den er blevet overset,« siger Anne-Marie 
Dahl.

At de unge har selvtilliden i orden, høje 
ambitioner og gerne vil brænde for det, de 
laver, er da også på mange måder i samfundets 
interesse, understreger hun:

»For ja, nogle har stjernedrømme og nyk-
ker, men dem, der er dygtige nok og kan 
kapere dette her – wow – det er da dem, der 
skal drive vores innovationssamfund.«

Usikre forældre og unge

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen er 
én af de eksperter, der gennem de sidste uger 
har råbt vagt i gevær over for nutidens bør-
neopdragelse og danske forældres tendens 
til at forhandle med og forkæle deres børn. 
Sammen med andre opdragelseskyndige har 
hun hejst  det røde flag for forkælede børns 
risiko for at udvikle angst og depression samt 
rådet forældrene til at huske at sætte grænser 
for børnene, så hverdagen bliver udholdelig – 
også for forældrene selv.

Men trods sine egne advarsler mener Mar-
grethe Brun Hansen alligevel, at danske for-
ældre overordnet klarer opdragelsesopgaven 
udmærket:

»Jeg er egentlig ikke bekymret for den gene-
ration, der vokser op. De er blevet lyttet til og 
inddraget i en grad uden fortilfælde. Man kan 
virkelig mærke, at danske forældre kun vil det 
gode for deres børn. Men de er lidt i vildrede 
om, hvad der er godt for dem,« siger hun. 

Den usikkerhed, som mange forældre 
tumler med, genkender Mie Bo, der er mor til 
Marvin og Linus på seks og fire år. For et par 
år siden opsøgte hun derfor en familietera-
peut, og det fik hende til at indse, at hun havde 
svært ved at sætte grænser for sine børn, fordi 
hun selv var i tvivl om, hvor grænserne skulle 
trækkes.

»Du kan ikke sætte grænser for andre, når 
du ikke kan finde grænserne i dig selv. De 
hørte simpelthen ikke efter, hvad jeg sagde. 
Derfor blev det min første opgave at finde de 
grænser,« siger hun og uddyber, at det hand-
lede om alt fra, om børnene måtte gå ud på 
gaden og lege med vandballoner, til om det 
var o.k. for hende, hvis de gik fra bordet, før 
alle var færdige med at spise.

Men selv om børn opflaskes til at være 
selvstændige, kompetente mennesker, mener 
Margrethe Brun Hansen, at vi skal vare os 
med at se den generation af børn, der kommer 
ud i verden i dag som selvsikre »her-kommer-
jeg«-typer, der kun drømmer om at være på.

»Bag den selvsikre facade gemmer sig 
ofte et usikkert lille hjerte, der også kan være 
bange for det, de kaster sig ud i. Mange unge 
giver udtryk for, at de er bekymrede for, hvad 
der foregår ude i verden. Så selv om de kom-
mer med en masse selvsikkerhed, kommer 
de sandelig også med en masse spørgsmål og 
tvivl,« siger hun. B

 den svære opdragelse
Mie Bo fra København har haft stor glæde 

af at komme hos en familierådgiver, så hun 

kunne lære at blive bevidst om sine egne 

grænser og ud fra dem sætte meningsfulde 

grænser for sine børn. Foto: Erik Refner

I det moderne samfund skal børn  ind-

drages, høres og have indflydelse. Imens 

bliver forældre stadigt mere konfliktsky, 

og de martres af dårlig samvittighed over 

ikke at have tid til deres egne børn. Hvordan 

udvikles vores børn til kompetente voksne? 

Berlingske har de seneste uger fokus på den 

gode børneopdragelse. De første artikler i 

serien blev bragt 1., 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 13. 

og 14. juli.

Den samlede artikelserie kan købes på 

Berlingske Plus på www.b.dk/plus.
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