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“HVORFOR SLÅR BØRN OG 
HVAD KAN DU GØRE VED DET?”

Ved familierådgiver Trine Andreasen



Det skal vi nå i dag

• Introduktion 

Del 1

• Hvorfor slår børn?
• Hvad får børn ud af at slå?

Del 2

Den, der tager ansvar, kan påvirke

Kontrolprincippet – man skal have kontrol over sig selv for at kunne samarbejde med andre!



Det skal vi nå i dag

• Princippet om affektsmitte – mennesker smitter hinanden med følelser og stemninger

• Forstå kaos udviklingen og foregribe situation.

• Affekt-udbrudsmodellen

• Sådan stiller du krav der passer til dit barn

• Trafiklys

• FSS - Forebyggelse - Stop - Samle op

• Lær dit barn impulskontrol 

• Opsamling 



Hvorfor slår børn?

• Der er altid en grund til at børn slår…
• Manglende impulskontrol
• Behovet for at være betydningsfuld i andre menneskers liv
• Samarbejde
• Loyalitet



Hvad får børn ud af at slå?

• Den første grund til at børn fortsætter med at slå, 
er fordi de får opmærksomhed

• Børn slår fordi de lærer af at lykkes



Den, der tager ansvar, kan påvirke

Hvordan ser du det at dit barn slå?

- Med vilje?

- Det bedste dit barn kan gøre i den pågældende situation.



Den, der tager ansvar, kan påvirke

Derfor må du stille dig selv følgende spørgsmål når dit barn slår:

- Hvad kan være medvirkende til at nedsætte risikoen for at mit barn slår 
igen?

- Hvordan kan jeg ændre situationen så mit barn kan navigere i den?

- Hvordan kan jeg tilpasse mig krav så mit barn kan honorer dem?



Affektudbrudsmodellen



Princippet om affektsmitte – mennesker smitter 
hinanden med følelser og stemninger

Børn er ikke altid er i stand til at reflektere over, hvem der oprindeligt havde 
følelserne.

Det betyder, at de i langt højere grad end andre overtager andres følelser. 

Så hvis du i en kaotisk situation formå at udstråle ro, kan roen påvirke dit barn.



Sådan stiller du krav der passer til dit barn

Hvis dit barn er i underskud, presset eller umoden så gælder følgende 
tommelfingerregel:

Du skal trække 1/3 del fra i dit barns biologiske alder og så har du den faktiske alder 
som du kan stille krav ud fra.
.



Trafiklys

Grøn dag:

Her må du kører på.

Har dit barns en grøn dag betyder det at han/hun kan det meste selv, der er er 
overskud til at honorerer de fleste krav, forudsat de selvfølgelig bliver sat i forhold til 
hendes/hans udviklingsniveau.



Trafiklys

Gul dag:

Her skal du standse op.

På gule dage er overskuddet mindre og dit barn har brug for mere hjælp og guidens.

Her er det ikke nok bare at række jakken frem. Du skal  måske vise ham/hende 
hvilken arm han/hun skal starte med og guide ham/hende med små skridt. 

Her er din opgave at hjælp.



Trafiklys

Rød dag:

Her skal du stoppe .

På røde dage skal du ikke stille krav, men i stedet tage ansvaret og hjælpe dit barn hele 
vejen igennem. 

Du skal give ham/hende jakke på selvom du ved at han/hun selv kan andre dage.

På røde dage er det din opgave at tage ansvaret og gøre det for ham/hende.



Hvordan identificere du om det er en rød, gul eller grøn 
dag:

Vær gerne opmærksom på:

Har dit barn sovet godt?
Hvordan virker stemningen til morgen
Har I diskussion om påklædningen til dagen?
Har det lige været ferie, weekend eller har dit barn været hjemme grundet sygdom?
Er dit barn endt i en konflikt hun ikke selv kan løse?
Hvordan er dit barns kropssprog?
Hvor meget eller lidt taler dit barn forhold til hvad han/hun plejer?
Græder han/hun nemt?
Er dit barn hurtig til at blive afledt når han/hun er frustreret?



FSS metoden

Før konflikten:

Dæmp dine egne store følelser
Undgå dominerende øjenkontakt
Tal roligt
Tag den tid det kræver
Afled - flyt fokus fra følelsen
Hvis dit barn flytter sig fra dig så flyt dig selv tilsvarend væk fra dit barn
Stå skråt overfor dit barn ved kravsætning
Sæt dig ned, hvis dit barn bliver uroligt
Undgå at markere dig fysisk
Smit barnet med din ro



FSS metoden

Under konflikten:

Vent - det er ofte nok
Få søskende og andre ud så der er plads til ro
Lad gerne dit barn være alene men vær til på og til rådighed
Undgå berøring med spændte muskler (Hold ikke dit barn fast)
Slap af hvis dit barn tager fat i dig, frem for at kæmpe imod
I nøds-situationer, hvor du er nødt til at tage fat så brug barnets bevægelser
Slip aktivt efter et par sekunder



FSS metoden

Efter konflikten:

Ro på
Afstand
Ryd op - dig ikke dit barn
Lad barnet vide at du er her og at han/hun bare kan komme når han/hun er klar
Afled videre



Lær dit barn impulskontrol

1. Anerkender, at det ikke er let at være et lille barn

2. Spil spil, der kræver selvkontrol

3. Lav en plan for dig selv, med overvejelser over hvordan du kan hjælpe dit barn 

med at klare erfaringer, der er særligt vanskelige for dit barn

4. Sæt passende grænser med naturlige konsekvenser

5. Tag din egen temperatur



3 lege der understøtter selvkontrol

1. Leg stop dans.

2. Gæt en ting:

3. Spis med den forkerte hånd til aftensmad. 



Opsamling

Hvad har du lært?

Hvordan kommer du i gang?

Næste tema er konflikter 


