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Velkommen til ’En god start - sammen’
’En god start - sammen’ begynder under graviditeten og slutter, når dit barn er omkring 2½ år.
På kurset vil du få:

Viden fra fagfolk
Der kommer oplæg om graviditet, spæd- og småbørns udvikling og sundhed, forældreskab og parforhold
– set både fra mandens og kvindens synsvinkel. Der er tips og ideer om, hvad et barn har brug for, om
familieliv i både lykkelige og mere udfordrende perioder og om det forældreskab, du er på vej ind i.

Mulighed for at være sammen med andre forældre
Det er godt at blive inspireret af andre, som også er midt i den samme periode i livet. Og måske kan du
knytte værdifulde forbindelser med nogle af de andre forældre og børn i gruppen. I kommer til at følge
hinanden og hinandens børn gennem en længere periode.

Materiale til inspiration
Denne mappe vil du efterhånden få fyldt med inspirerende papirer fra kurset. Har du lyst, kan du bruge
indholdet til at gå videre på egen hånd.

Nogen at henvende sig til
Du får også informationer om fagfolk, du kan henvende dig til i nærheden af, hvor du bor. Det kan være
om ganske almindelige praktiske ting, som fx. hvor der er legestuer eller andre tilbud i jeres nærområde.
Du vil også lære, hvad du kan stille op, hvis det hele er ved at køre af sporet.
Det er helt sikkert, at forældre er de allervigtigste personer i et barns liv, og at din egen sunde fornuft
og fornemmelse for dit barn er meget afgørende. Men du kan helt sikkert også blive klogere på børn ved
at være sammen med andre forældre. Du kan høre om andres oplevelser og se, hvordan de tackler deres
børn og familieliv. Instruktørerne og andre fagfolk vil bidrage med deres faglige viden.
Det er meningen med kurset at skabe en ramme, som gør det både inspirerende og lærerigt at være med.
Forløbet kan give mange ideer til, hvad der er godt for dit barn og din familie.
Og én vigtig ting til sidst: Der findes meget sjældent facitlister på, hvad der er det rigtige at gøre. Hvad
der fungerer godt i én familie, fungerer måske mindre godt i en anden.
God fornøjelse med ’En god start – sammen’
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1. Familier er forskellige
Familiers daglige liv med børn har ændret sig kolossalt i løbet af det seneste par generationer. Engang
lærte man om børn ved overlevering fra den ene generation til den næste. Sådan er det ikke helt mere. I
dag er det store flertal af forældre og bedsteforældre på arbejde, og de mindste børn opholder sig oftest
en stor del af tiden i vuggestue eller dagpleje.
Desuden har vi fået mange forskellige slags familier. Nogle består af en voksen og et barn, andre af
forældre og fælles børn eller måske en børneflok med dine, mine og vores børn, eller en familie med
forældre af samme køn.
Uanset hvordan din familie nu ser ud, så betyder den rigtig meget for dig. Og du har nok nogle drømme
om, hvordan den kommer til at være i fremtiden.
På kurset her får du mulighed for at suge til
dig af andres erfaringer og oplevelser
med barn, familie og indretning
af dagligdagen. Du kan stille
spørgsmål og tænke over de
ligheder og forskelle, der er
mellem jer som forældre.

2

En god start

sammen

2. Du skal have barn (igen?)
Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af kurset?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Hvad glæder du dig mest til nu, du skal være forælder?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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3. Graviditeten – en tid med forandringer
Tredje fase af graviditeten (7. – 9. måned)
Graviditeten er også ventetid og helt sikkert fyldt med mange forskellige tanker. For eksempel hvad der
kommer til at ske i forbindelse med fødslen, og hvordan det bliver i den første tid, efter barnet er født.
Umiddelbart forestiller du dig måske, at din kæreste har overvejelser, der minder om dine, men det er
langt fra sikkert.
Som kvinde tænker du nok en del over, hvordan mon fødslen går i gang, og hvor ondt det gør. Du
overvejer sikkert nogle af de forskellige valg, du skal træffe i forbindelse med fødslen, om fødselsmåde,
smertelindring og den slags. Som mand tænker du måske over, hvordan du kan støtte din kæreste eller
undgå at blive en belastning under fødslen, og hvordan du vil reagere. Det kan også være, at du slet
ikke har lyst til at være med ved fødslen, men ikke synes, du kan være bekendt at lade være.
Er du alene om at få barn, har du måske også helt andre
overvejelser. At få en anden, som du holder af og stoler
på, til at være med til fødslen og til hjælp i den
første tid, kan være en god idé. Store oplevelser
– som en fødsel er – kan være gode at dele
med andre.
Uanset dit køn, familieforhold, forestillinger om fødslen - er det klogt
at være ærlig overfor sig selv. Når
du står ved, hvordan du ser på
forskellige ting, og hvad du
tænker og føler, er der gode
muligheder for, at andre vil
forstå dig. Og måske kommer
du til at tænke anderledes,
når du får mere information
og drøfter tingene igennem
med andre.
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4. At få barn – fantasier og forventninger
Hvordan forestiller du dig, dit barn er?
(Du kan overveje for eksempel temperament: rolig, hidsig, stædig, forudsigelig, sårbar, robust… osv.).
Jeg tror, barnet er…
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
Jeg frygter for, hvis barnet er…
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................

Hvordan forestiller du dig, du er sammen med det nyfødte barn? …
Jeg drømmer om, at barnet og jeg (din fantasi om dig og dit barn…).
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
Derfor tror jeg, at jeg vil…
1. ............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
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5. Din familie og venner kan være meget betydningsfulde
Med et lille barn i huset er der naturligvis mange flere ting, der skal gøres, og en hel del nye opgaver,
som du skal have rutine i. Du kommer sikkert også i denne forbindelse til at tænke over, hvordan du
selv er vokset op.
Du er måske enebarn? - eller du har mange søskende? – og er I et par, så har én af jer, eller jer begge,
måske selv andre børn i forvejen. Muligvis har du en del venner og bekendte, “flere hold forældre“,
bedsteforældre og en stor familie. Det kan også være, at din omgangskreds er lille, og måske tæller din
nære familie få medlemmer. Alt sammen har betydning for, hvilke kontakter og fællesskaber du og din
familie bliver en del af i fremtiden.
Din nærmeste familie og dine venner følger sikkert med i forandringerne, der sker, nu et barn er på vej.
Det er dejligt med interessen, men det kan også være svært, hvis du for eksempel ikke føler dig respekteret af forældre eller svigerforældre eller nogle af vennerne. Det kan også være, at du føler dig oversvømmet med gode råd, som du ikke har bedt om, og måske heller ikke er enig i eller tror på.
Du har måske også aktiviteter eller fritidsinteresser,
som du holder af. Alt sammen har betydning for
det nye liv med et barn (til?). De forskellige
brikker i dit liv skal finde nye pladser. Du
kan også vælge at se det som muligheder
for nye valg, hvor noget kommer til, og
andet går ud.
Har du familie, naboer eller venner med små børn, så er det sikkert en god idé at lægge mærke
til, hvordan de gør. Synes du,
at de lever deres familieliv og
behandler deres børn, som du
selv godt kunne tænke dig? Så
er det om at suge inspirationen til sig…
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6. Livscirklen – et overblik over dit netværk
Livscirklen er god til at demonstrere, hvad og hvem der betyder noget for dig. Det er godt, hvis både
den kommende mor og den kommende far udfylder hver én.

Livscirklen 1
Livscirklen er beregnet på at få overblik over, hvordan dit liv er lige nu.
Skriv dit navn eller dine forbogstaver i den midterste cirkel.
Placer bagefter de personer (familie, venner, naboer, kolleger m.fl.) og aktiviteter (fritidsinteresser,
husdyr mv.), der betyder noget for dig i dit liv lige nu. Jo mere personen eller aktiviteten betyder for
dig, jo tættere skal du placere dem på dig selv, i den 1. cirkel. I den 2. cirkel placerer du de lidt fjernere
personer og aktiviteter, og i den 3. cirkel placerer du det/dem, der betyder mindst for dig.

Og sammenlign bagefter din cirkel med din partners (eller en anden persons).
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2. Børn har rettigheder

Lige nu er der et barn, som ligger i livmoderen og sparker, og du skal være forælder om ikke så lang tid.
Indholdsfortegnelse
Du har sikkert allerede tænkt på, at det er en lille selvstændig person, der er derinde.
1. Undervisningsgang. På vej til at blive forældre ............................................................................ 4
Og børn
har faktisk
også rettigheder.
Det har de ikke altid haft. Men i 1989 vedtog FN et sæt af retVelkomst
og program
..........................................................................................................
6
tigheder for børn, som man anbefalede at medlemslandene tilsluttede sig, Danmark skrev under i 1991.
Familier
er forskellige
.........................................................................................................
7
Ud af1.de
191 lande
der er medlemmer
af FN er det kun Somalia og USA, der ikke har tiltrådt den. I
Det nyfødte barn
Børnekonvention
fastslås
det, at ...................................................................................................
børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder
Du skal
have
(igen?)
Når dit2.barn
er født
ogbarn
oplever
berøring af hænder, stof mod huden med forskellig struktur og forskelli- 8
og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem. I Danmark betyder det, at børns
ge temperaturer,
så påvirkes
også. Dit................................................................................
nyfødte barn vil sikkert beroliges af at blive svøbt fast 8
3. Graviditeten
– en indgår
tidfølesansen
medi mange
forandringer
rettigheder
efterhånden
love og retningslinjer.
i et tæppe eller et svøb. Barnet vil være særlig sensitivt i og omkring munden og på hænder og fingre,
4. At få barn – fantasier og forventninger ................................................................................ 8
fordi det især bruger munden til at sanse (”mærke”) med. Det kan godt vare et par år, før dit barns
Børnekonventionens er et internationalt sæt af regler, som skal sikre, at børn overalt i verden har
familie
venner
værehvordan
meget betydningsfulde
trang 5.
til Din
at sutte
på og
ting
for at kan
opleve,
de er, forsvinder........................................................... 9
samme rettigheder. FN’s Børnekonvention er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter, men
6. retningslinjer,
Livscirklen .......................................................................................................................10
et sæt
som landene har pligt til at overholde.

Balancesansen
7. Orlov, rettigheder og pligter ...............................................................................................10

Børnekonventionen
alle under 18 år i Danmark, uanset hvor i verden de kommer fra. KonvenDet
ufødte barn/det gælder
nyfødtefor
barn
8. Tips
ogudgangspunkt
ideer ....................................................................................................................11
tionen
tager
i
barnets
bedste
at sikre:
Balancesansen findes i det indre øre. Det
er enfor
meget
vigtig sans, som kan påvirke og styre flere andre
•
Børns
grundlæggende
rettigheder
fx
mad,
sundhed,
identitet ogfraettyngdekraften,
sted at bo
afrunding og
lidt om
næste
....................................................................................11
sanser.Kort
Balancesansen
består
af to
dele.gang
Den ene
del sansernavn,
påvirkningerne
så hjer• Børns
ret til udvikling
- fxbefinder
skolegang,
fritid, leg og information
nen
kan
registrere,
hvor
man
sig
balancemæssigt
med
kroppen.
Den
anden
del
registrerer,
med
2.Børns
Undervisningsgang.
Oplevelser
af krige,
verdenvold,
- barnets
univers
..........................................................12
•
ret
til
beskyttelse
fx
mod
misbrug
og
udnyttelse
hvilken hastighed og retning kroppen bevæger sig.
• Børns
ret til medbestemmelse - som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed
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1. Det ufødte og det nyfødte barns sanser
I løbet af 9 måneder sker en imponerende udvikling fra 2 celler til et barn. Her er et lille indblik i, hvordan barnet kan opfatte verden med alle sine sanser, at vide det er både interessant og nyttigt.

Synet
Det ufødte barn
Dit barn kan se allerede inde i livmoderen. For eksempel om der er lyst eller mørkt udenfor. Barnet kan
have åbne øjne, uden at fostervandet generer. Barnet har øjenbryn og øjenvipper, øjenfarven er mørkeblå, og øjnene er forholdsmæssigt store – sammenlignet med voksnes proportioner.
Det nyfødte barn
Lige efter fødslen ser dit barn bedst på en afstand af 30 – 35 cm. Synsindtryk tættere på eller længere
væk er lidt slørede. Når du har barnet i favnen, passer afstanden godt, så dit barn ser ansigtet klart.
Det bryder sig ikke om skarpt lys, fx blitz! og stærkt sollys. Det kan godt lide at se på kontraster (for
eksempel gul/sort – sort/hvid) og ting, som bevæger sig.
Dit barn er også tiltrukket af ansigter. En baby,
der er et par dage gammel, ser i længere tid
på forældrenes ansigter end på ansigter,
den ikke kender. Dit barn kan også
efterligne, hvad det ser. Hvis du for
eksempel stikker tungespidsen ud
af munden, mens dit barn ser
opmærksomt på dig, så forsøger det at gøre den samme
bevægelse med sin tunge.

Hørelsen
Det ufødte barn
Dit barn hører lyde,
når det ligger i livmoderen. Nogle høje lyde
kan genere dit barn
og gøre det uroligt, så
det spjætter med arme
og ben, hvilket du kan
mærke. Du kan forsøge
at beskytte barnet mod
høje lyde, hvis det bliver
meget uroligt af dem.
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Det nyfødte barn
Spiller du ofte det samme musikstykke eller synger den samme sang for det endnu ufødte barn, kan barnet genkende melodien efter, det er blevet født. Et nyfødt barn kan også genkende far og mors stemmer,
som det har hørt, siden hørelsen kom til tidligt i barnets udvikling.

Smagssansen
Det ufødte barn
Dit barns smagssans er veludviklet. Det foretrækker smagen af sødt, men kan smage alle de aromastoffer, som findes i fostervandet. Det kan være hvidløg, anis, gulerod, lakrids, mentol og banan. Barnet har
nemlig drukket af fostervandet.
Dit barn drikker ½ - ¾ liter fostervand hver dag, når graviditeten har varet omkring 35 uger. Det tisser
også, fordi nyrerne fungerer. Urin er heldigvis steril. Dit barn drikker ved hjælp af suttebevægelser med
munden, og det suger også en del af vandet ind gennem næsen. Der er gamle afstødte hudceller og hår
i fostervandet, som det får ned i mave-tarm-kanalen. Når dit barn er født, kommer alle affaldsstoffer ud
som den første afføring, der er helt sort og klæbrig.
Det nyfødte barn
Dit barn kan opfatte de forskellige smagsstoffer, der er i ammemælken, modermælkserstatningen eller
andet, som det får at drikke. Den søde smag er favorit og er også en smag, det genkender fra fostervandet. Modermælk smager samtidig af aromastoffer fra det, som moren spiser og drikker. For eksempel kan
man genfinde aromastoffer fra banan, anis, mentol, hvidløg, karry i modermælk. Og konsistensen skifter
også under måltidet – i begyndelsen er mælken ret vandig, senere er den mere tyk af fedtet i mælk, som
kommer i slutningen af måltidet.

Lugtesansen
Det ufødte barn
Dit barn kan lugte, og lugtesansen bliver stimuleret, når barnet suger fostervand ind gennem næsen, og
duftstoffer og aromaer passerer forbi et lille organ (lugtekolben), som er central for lugtesansen.
Det nyfødte barn
Når dit barn er ganske få dage gammelt, kan det kende forskel på sin mors mælkeduft og andre kvinders
duft. Og dit barn foretrækker duften af mors mælk frem for andre dufte.

Følesansen
Det ufødte barn
Hudoverfladen er et meget stort føleorgan. Barnets hud er følsom overalt og reagerer på de mange påvirkninger, det får. Det bliver klemt og skubbet til, når veerne har fat under fødslen, og når det presses
ud gennem fødselsvejen. Huden er dækket af fosterfedt, som beskytter den.
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Det nyfødte barn
Når dit barn er født og oplever berøring af hænder, stof mod huden med forskellig struktur og forskellige temperaturer, så påvirkes følesansen også. Dit nyfødte barn vil sikkert beroliges af at blive svøbt fast
i et tæppe eller et svøb. Barnet vil være særlig sensitivt i og omkring munden og på hænder og fingre,
fordi det især bruger munden til at sanse (”mærke”) med. Det kan godt vare et par år, før dit barns
trang til at sutte på ting for at opleve, hvordan de er, forsvinder.

Balancesansen
Det ufødte barn/det nyfødte barn
Balancesansen findes i det indre øre. Det er en meget vigtig sans, som kan påvirke og styre flere andre
sanser. Balancesansen består af to dele. Den ene del sanser påvirkningerne fra tyngdekraften, så hjernen kan registrere, hvor man befinder sig balancemæssigt med kroppen. Den anden del registrerer, med
hvilken hastighed og retning kroppen bevæger sig.
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2. Mælk til det nyfødte barn
Barnets verden.
Lige efter fødslen har mange nyfødte børn en
vågen periode, hvor de kigger på verden omkring
sig og på forældrene.
På et tidspunkt begynder det at søge med munden, virre med hovedet og lede. Barnet vil nu
kravle/bevæge sig langsomt hen mod brystet og
søge efter det. Det vil savle, slikke omkring brystet og måske gøre ”spætteagtige” bevægelser.
Når dit barn stimuleres af vorten mod kinden,
så vender det hovedet mod den, gaber højt op
og forsøger at få en stor del af det brune område
omkring brystvorten ind i munden. Når det har nået
målet, begynder det at sutte. Er brystvorten placeret,
så barnets tunge er nederst, er der gode chancer for, at
det får godt fat omkring brystvorten, og den første amning
er i gang.

Mor og barn
Barn og mor skal begge to lære, hvordan barnet får fat om brystet. Dit barn er født med mange reflekser, der
hjælper det med at komme til brystet (virrer med hovedet, gør ”spætteagtige” bevægelser, hænderne griber
fat og armene drejer - det søger efter brystet). Så får det godt fat om brystet, sutter og synker. Dette vil
gentage sig masser af gange.
Som mor er det allerbedst, hvis du følger det, du umiddelbart har lyst til at gøre. Du kender intuitivt allerede
dit barn, og er ofte også den bedste til at guide dit barn til brystet.
I de første 2–4 dage er mælken endnu ikke løbet til, så brystet er ikke særlig mælkefyldt. Det gør det lettere
for dit barn at få godt fat om brystvorten. I begyndelsen får det hovedsagelig råmælk, der er særlig rig på
proteiner og vigtige antistoffer. Efter nogle døgn dannes mælk i større mængde. Og brysterne bliver sikkert
ømme, hævede, hårde og spændte. Samtidig bliver barnet endnu mere sultent og har brug for mere mælk end
i de første dage. I skal begge føle det behageligt, når barnet sutter. De første dages øvelser er en god optakt
til den næste periode med meget mælk.
Dit barn har normalt ikke brug for ekstra mælk eller andre former for tilskud. Dit barns mavesæk er stadig ret
lille, så det er meningen, at mælkebehovet stiger i takt med, at morens mælkeproduktion kommer i gang.
Børn som er syge ved fødslen eller børn, fødslen har været særligt hård ved, kan have behov for tilskud, og
det er personalet på hospitalet der vurderer dette..
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Tegn på sult
·
·
·
·
·
·

Bevæger mund og tunge i ”sutteagtige” bevægelser
Søger efter brystvorten
Tager fingre/hænder op til munden og sutter på dem
Er urolig og klynker lidt
Er urolig og græder lidt
Gråd hele tiden – rød i hovedet – bevæger hele kroppen

Når du kender dit barns tegn på, at det er sultent, kan du reagere, når det er tid til mad. Det kan også
være, at du bare har lyst til at lægge barnet til brystet, fordi din intuition fortæller dig, at det vil være
godt. Og så gør du selvfølgelig bare det. Dit barns tegn kan være anderledes end dem, der er beskrevet
her. Det vil du selv finde ud af efterhånden. Men nu har du lidt at gå ud fra, når den tid kommer.
Dit barn må komme til brystet, så snart efter fødslen mor og barn har lyst og behov. I skal begge være
parate til det. Hvis det nyfødte barn ofte ligger på sin mors nøgne overkrop, så vil hendes duft og bevægelser stimulere det, så det kommer til brystet med passende mellemrum.

De voksnes verden
Har du lyst til, at dit barn skal ammes?
Hvis du endnu ikke har tænkt over, hvilken slags
mælk dit barn skal leve af de første måneder af sit
liv, så er det et godt tidspunkt at tænke over
det nu. Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at børn
ammes, hvis det er muligt. Ammemælk er
specialdesignet til barnets behov og forandrer sig i takt med, at barnet vokser. Du
kan hjælpe til at gøre ammeforløbet lettere, hvis du bruger den energi, det ofte
kræver, når amningen skal i gang.
Hvis du tænker over, hvad amning vil
betyde for dig – og for jer som kommende far og mor - har du mulighed for
at forberede dig bedst muligt. Dette er
især vigtigt, hvis du beslutter dig for,
at dit barn skal ammes. Hvis du vælger,
at dit barn ikke skal ammes, er der også
noget, du kan forberede dig på.
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A. Jeg forestiller mig, at mit barn skal ammes
Fordi?
Prøv om du kan finde 4 – 5 gode grunde til det
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Hvilke ulemper kan du forudse?
Prøv om du kan finde 4 – 5 ulemper ved amning
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

B. Jeg forestiller mig, at mit barn skal have flaske
Fordi?
Prøv om du kan finde 4 – 5 gode grunde til at give dit barn flaske
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Hvilke ulemper kan du forudse?
Prøv om du kan finde 4 – 5 ulemper
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Hvad synes din partner? I kan prøve at sammenligne jeres overvejelser.
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3. Følelsesmæssige bånd mellem forældre og barn
Tilknytning sker af sig selv, men det er godt at kende lidt til, hvad den består af. Din følsomhed for barnet udvikles allerede under graviditeten, hvor dine tanker kredser om det kommende barn og om det at
blive forælder. Dette sker både for mand og kvinde. Som kvinde mærker og ser du barnets bevægelser i
livmoderen og lærer måske derved barnets rytme at kende. Som mand følger du med i den gravide maves
voksende omfang, og du mærker – udefra – de små spark. Måske kan du ligefrem ved at puffe lidt de
rigtige steder få en bevægelse fra barnet som svar på dit puf.
Du kommer til at høre meget mere om tilknytning mellem forældre og barn her på kurset. Og du vil også
se nogle små film og fotos, som bedre end mange ord kan vise, hvordan tilknytning opstår og udvikles.
Du vil helt sikkert også få megen inspiration ved at se, hvad de andre forældre her i gruppen gør, når de
er sammen med deres børn.
Barn og forældre har en stærk trang til at søge nærhed og kontakt med hinanden. Det kan både ske på
barnets initiativ og på den voksnes. I begyndelsen sker det ofte, når dit barn er sultent, forskrækket,
søvnigt, keder sig, hvis der er noget, der generer i bleen, eller hvis det føler sig utrygt.
Dit barn har fra fødslen en måde at forholde sig til dig på, der er næsten uimodståelig for dig. Den måde
at være på gør, at dit barn får den nærhed, kontakt og tryghed ved dig, som det har brug for. Tilknytning til dig udvikles i takt med, at du imødekommer og dækker barnets behov for omsorg og nærvær på
en tilpas måde.
Det nyfødte barn bliver i løbet af få dage i stand til at skelne dig fra andre mennesker, på grund af din
kropslugt, stemme og den måde, du håndterer det på. Først nogle måneder senere genkender dit barn
dig ved hjælp af synet.
I starten viser barnet tilknytningsadfærd overfor alle. Til en begyndelse sker det gennem gråd, smil,
pludren og senere bevægelser, der har til formål at få kontakt med dig og andre mennesker.
Gråd får dig og andre personer til at reagere beskyttende og trøstende. Smil og pludren får dig derimod
til at smile tilbage, pludre igen. På den måde får kontakten en sikker grund, og efterhånden udvides den
gensidige glæde ved at være sammen. Efter få måneder kan du måske se, at dit barn bevæger sig vældig
meget, når en voksen nærmer sig. Det prøver simpelthen at påkalde sig den voksnes opmærksomhed.
Endnu senere udvikles et helt sæt af forskellige andre reaktionsmåder.

En udvikling som sker af sig selv
Når dit barn får omsorg fra dig, og du er parat med trøst, tryghed, mad, søvn, sjov og glæde, når det
har behov for dig, så udvikles dit barn. Det stoler på, at du altid er der for det, og det har tillid til,
at du er der i tilfælde af, at der er fare på færde. Dit barn udforsker trygt omverdenen med støtte fra
og støtte hos dig. Dit barn får en tryg tilknytning, som er blevet et solidt ståsted for det, når det er
omkring 1½ år.
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En tryg og sikker tilknytning er et godt udgangspunkt for en helstøbt personlighed, både socialt og følelsesmæssigt. Trygt tilknyttede mennesker kan bedre håndtere følelsesmæssig stress og konflikter, end
mennesker med en mere utryg tilknytning kan.
Som forælder udvikler du en følsomhed overfor dit barns
signaler. Det gør dig i stand til at opfatte og tolke dit
barn, så du kan imødekomme dets behov på en
passende og følsom måde. Det er derfor, at du
ofte vil være den bedste til at afgøre, hvad
dit barn fortæller dig med sin måde at
være på.

Din sunde fornuft
er en god makker
Din intuition, fantasi og
følsomhed er sammen
med den viden, du har,
en stor del af din sunde
fornuft, som du udvikler
efterhånden, og som
du benytter dig af i et
utal af situationer.
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4. Fra kærester til forældre
Kærligheden mellem forældrene og kærligheden til barnet
Kærligheden mellem jer kan udvikle sig på forskellig måde igennem graviditeten og efter barnets fødsel.
Den kan ændre sig og være en oplevelse af en stor samhørighed og overvældende kærlighed, som det
kommende barn er symbolet på. Følelserne kan også være præget af usikkerhed på, hvordan fremtiden
mon bliver, og hvilke fysiske og psykiske forandringer fødslen og barnet vil indebære. Måske også nedtrykthed over, om kæresten forandrer sig, at tosomheden aldrig kommer tilbage eller måske, at partneren ikke lever op til dine forventninger.
Nogle oplever en snert af jalousi over for barnet, som pludselig får al opmærksomheden og kærligheden,
og begge parter kan føle sig tilsidesat. Det kan også være, at du går og venter på at mærke de stærke og
varme følelser af kærlighed til barnet, du har hørt om. For både mødre og fædre gælder det, at det kan
være meget forskelligt, hvornår og hvordan de føles. Måske fornemmer du følelserne før fødslen, eller
lige i forbindelse med fødslen og de første dage. Muligvis mærker du dem uger eller måneder efter, at
barnet er født. Det er helt normalt.
Alt dette kan være overraskende og nogle gange ikke helt let at tackle. Der kan også være mange andre
følelser i spil, for eksempel søskendejalousi i sammenbragte familier, hvor den ene part måske er forælder for første gang og er sammen med en kæreste, der har børn i forvejen. Kæresteparret kan også
have forskellig kulturbaggrund og dermed forskellige traditioner og forestillinger om både forældreskab,
barnepleje og børneopdragelse. Det kan også være, at de to parter har vidt forskellig bekymringstærskel,
eller at tanker og ideer om børn og forældreskab er meget forskellige. Alt sammen udfordringer på vejen
mod at blive og være forældre.

Sex
Sexlivet ændrer sig også. Mange par har mindre sex i slutningen af graviditeten, men det behøver ikke at være sådan for alle. Andre former
for sex end samleje, oralsex for eksempel, bliver måske foretrukket
alene på grund af barnet i livmoderen, der nu fylder vældig meget.
En del mænd har en fornemmelse af, at barnet er med under
samlejet på en måde. Andre mænd er bange for, om de kan
skade barnet eller få fødslen til at begynde for tidligt. Det
kan hos nogle mænd betyde nedsat lyst til samleje, men ikke
nødvendigvis nedsat seksuel lyst.
Det er ikke farligt at dyrke sex, heller ikke i slutningen af graviditeten. Samleje skader ikke barnet
og kan, under normale omstændigheder, heller ikke
resultere i en for tidlig fødsel. Er du urolig over, om
sexlivet kan skade, er det en god ide at tale med jordemoderen om det.
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5. Brug af hinanden i gruppen
Det kan være en god idé at dele oplevelser, overraskelser, glæder og besværligheder i den nærtstående
fremtid.
Nogle vil have venner og familie med børn i omgangskredsen, men måske er disse børn en del ældre. Der
er stor forskel på at have børn i forskellige aldre og at have jævnaldrende børn, der udviklingsmæssigt
befinder sig på nogenlunde samme trin.
I denne gruppe har du mulighed for at udveksle erfaringer med forældre med jævnaldrende børn. Det vil
ofte være ligeværdigt og inspirerende.
I kan – hvis I har lyst – mødes mellem møderne på forældrekurset og eventuelt tage initiativer til forskellige former for samvær.
Under alle omstændigheder er det vigtigt
at overveje, hvordan I kan og vil bruge
hinanden i denne gruppe.
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6. Dagligdagen med et spædbarn
Lige nu foretager I jer i løbet af et døgn mange ting, som I sandsynligvis ikke bruger så megen tankevirksomhed på. Sove, gå i bad, sætte hår, børste tænder, spise osv.
Et spædbarn medfører store omvæltninger. Ting, der før var en selvfølge, skal nu planlægges (gå i bad
eller på toilettet for eksempel) – noget kan ikke lade sig gøre – noget andet er kommet til. Er I et par,
er I to om ændringerne, og I kan deles om alt, på nær at amme, hvis jeres barn skal have mad på den
måde.
I kan prøve nu og her at skabe et døgn, som det vil se ud, efter barnet er født. Fordel de forskellige aktiviteter: I skal tage jer af barnet og selv have mad, sove, i bad, vaske og ordne tøj, rengøring, købe ind,
måske et barselsbesøg? Søskende? Kæle- eller husdyr? Eller noget helt tredje.
Noget skal I måske bruge mere tid på:
· Lave mad
· Rydde op
· Gøre rent
· Vaske tøj
· Købe ind
· Fixe ting i hjemmet til babyen
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Et døgn med det barn, I venter
Kl.
05.00

Opgave

Barn

Mor

Uro–klynker

06.00
07.00

Gråd

08.00
09.00

Uro–klynker

10.00
11.00
12.00

Gråd

13.00
14.00

Uro–klynker

15.00
16.00
17.00

Gråd

18.00

Uro–klynker

19.00

Uro–klynker

20.00
21.00

Gråd

22.00
23.00
24.00

Gråd

01.00
02.00
03.00

Gråd

04.00
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7. Tips og ideer
Det er klogt at overveje, hvordan I kommer til fødestedet og får husket alle de praktiske ting. For eksempel har mange hospitaler om aftenen og natten lukket mange af de døre, der er åbne i dagtimerne.
Skal barnet fødes hjemme, har I sikkert allerede en fast aftale med jordemoderen om, hvilket telefonnummer I ringer til, når fødslen går i gang. Men har I alt parat?
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3. Fødslen og det nyfødte barn
Program
Velkomst og program
1. Graviditetens psykologi – følsomhed og humørsvingninger
2. Fødslen – ro på
3. Den allerførste tid hjemme med det nyfødte barn
4. Viden om amning/flaske
5. Holdninger til amning/flaske – hvad mener du?
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1. Graviditetsns psykologi – følsomhed og humørsvingninger
Det er ikke kun på det fysiske plan, graviditeten skaber forandringer. Du har sikkert allerede mærket, at
du forandrer dig psykisk under graviditeten – uanset om du er mand eller kvinde. Du har måske fornemmet, at følelserne ligger tættere på, end de plejer. Du bliver måske let berørt, hvor du ikke plejer at føle
sådan. Eller har en kortere lunte og bliver let sur og irritabel. Eller dine drømme om natten kan have
ændret sig.
De følelsesmæssige ændringer hænger sammen med, at de psykiske forsvarsmekanismer, du sædvanligvis
benytter dig af, er svækket. Du gør dig ubevidst parat til at knytte dig følelsesmæssigt til dit barn. Du
bliver forberedt til at være meget opmærksom på dit barns behov og til at opfylde dem, så godt du kan.
Det er en spændende tid, du er midt i. Et nyt barn ser snart dagens lys, og megen glæde over dit barn og
forældreskabet mærker du sikkert allerede nu, og meget mere venter helt sikkert på dig. Du kan se på barnet som et træ, der vokser op og folder sig ud. Og du selv og dine omgivelser er sol, vand og næring, som
får træet til at vokse godt og blive smukt og livskraftigt. Og følelser som glæde over barnet, du venter, og
spirende kærlighed til det og til din partner er måske også noget, du nikker genkendende til.
Det er også helt almindeligt, at du mærker følelser som
sorg, vrede, frygt stærkere, end du plejer. Negative tanker og følelser, der også kan være med
til at skabe forvirring. Endda i en periode,
hvor du måske har forventninger om for
det meste at være lykkelig for barnet,
der kommer. Men at få barn er både
dejligt og svært. Hvis du accepterer
at rumme også de modsatrettede
følelser og tage tingene i den
rækkefølge, de viser sig, så er
du godt på vej.
Føler du, det er svært og
kompliceret, er det væsentligt, at du taler med nogen
om det. Det er helt OK her i
”En god start – sammen”. Du
kan eventuelt begynde ved
at tale med en af instruktørerne, hvis du er mest tryg ved
det. Du kan også få et besøg af
sundhedsplejersken under graviditeten. Hun kender til reaktionerne og kan guide dig.
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Faderskab
Kvinders og mænds forestillinger om barnet og forældreskabet er ret så forskellige på grund af normer,
holdninger og traditioner. Barnet er typisk mere abstrakt for en kommende far, end det er for en kommende mor. Mænd føler sig ofte mere usikre og rådvilde, end kvinder gør.
Forestillingerne om din rolle som far i forhold til spædbarnet har ændret sig meget på bare én generation i de fleste familier. Nogle mænd har haft fædre, som var nærværende og meget til stede i barndommen – både fysisk og psykisk. I den situation er faderskabet kendt af manden og oplevet siden barndommen. Mange mænd har ikke en nærværende far at tænke tilbage på, når erindringer fra barndommen
hentes frem. For det var ikke så almindeligt, at fædre spillede en rolle, i hvert fald for spæd- og småbørn, hvis man tænker en generation tilbage. En del mænd beskriver det som en slags tomhed i forberedelsen til at være far. Måske er de mange ændringer i fædres roller i forbindelse med børn og forældreskab noget af forklaringen på følelsen af usikkerhed og tomhed.

Moderskab
Moderskabet vokser sædvanligvis også frem med tiden. For nogle kommer følelserne i forbindelse med
fødslen eller i løbet af den allerførste tid. For andre kan der gå flere måneder, før de kan mærke følelser
for barnet.

Parforholdet
Forandringen i parforholdet ændrer det samspil, I tidligere har haft. Det giver mulighed for nye oplevelser og en anden form for samhørighed, glæde, kærlighed og forelskelse, fordi forældreskabet snart bliver
en realitet.
Nogle kvinder har ikke overskud til at rumme den følelsesmæssige nære kontakt med barnet samtidig
med kærlighedsforholdet til manden. Det kan resultere i, at manden føler sig tilsidesat. For nogle mænd
vækker manglen på kvindens nærhed stærke følelser af svigt og forladthed. Situationen kan måske også
kompliceres yderligere af jalousi over for barnet.

Følelser
Følelser er du ikke altid selv herre over. Du kan forsøge at holde dem tilbage, men dét kan føre til, at
de hober sig op og både påvirker din måde at tænke på og dine reaktionsmønstre. Følelser kan forandre
sig, hvis du viser dem eller fortæller om dem. I perioden, hvor du får barn, er der heldigvis ofte glæde
og mange varme følelser i forhold til dit barn og andre personer, der er nær på dig. Men du kan også
blive mere bange og utryg. Du oplever måske, fx at TV-avisens nyheder med krig, sult og børn, der lider,
påvirker dig følelsesmæssigt på en helt anden måde end før.
Har du det lidt svært med at blive forælder, så vil de svære følelser ofte blive forstået umiddelbart af
andre – for eksempel din kæreste. Det bliver derfor muligt at give dig hjælp, støtte og omsorg, hvis det
hele er ved at køre op i en spids.
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Psykiske besværligheder
Det er heller ikke ualmindeligt at få en ”psykisk nedtur” i forbindelse med graviditet og fødsel. Det kan
vise sig ved, at du ikke føler, du vil slå til som mor eller far. Du kan få svært ved at sove, du kan blive
overmandet af ked-af-det-hed og du græder, du kan blive angst eller få angstanfald eller blive pludselig
bange for ting, som ikke plejer at røre dig. Nogle mænd begraver sig i arbejdet og bliver fraværende, måske for at holde følelserne på afstand? Nogle mænd bliver mere aggressive og kan få svært ved at styre
følelser som vrede og irritation.
Depressionsligende symptoner
De kan dukke frem allerede i graviditeten. Og hvis
du kan nikke genkendende til beskrivelsen,
eller du synes, at din kæreste er præget af
at have det sådan – SÅ FÅ HJÆLP, DET
NYTTER. Fortæl om, hvordan du har
det, til fx instruktørerne her på
kurset. De vil vide, hvor du kan
få hjælp, og hvad hjælpen
består af her i jeres lokalområde.
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2. Fødslen – ro på
Din jordemor har sandsynligvis fortalt, hvornår du skal tage til fødestedet, og at du altid skal ringe til
fødegangen først. Du skal naturligvis også rette dig efter dine egne fornemmelser for, hvor langt fødslen
er fremskredet, og bruge din sunde fornuft.
Som kvinde tænker du sikkert på, hvordan du tackler smerterne. Du kan også have hørt lidt for mange
mere eller mindre skrækindjagende historier om vanskelige fødsler. Som mand tænker du sikkert over,
hvordan du kan støtte under fødslen, hvis du da ellers har planlagt at være med. Du tænker måske på,
om du bliver nervøs eller besvimer, og hvordan du kan udholde at være vidne til de smerter, som også er
en del af fødselsforløbet. Tag det roligt. Du skal bare være dig selv og gøre det, som du føler er rigtigt
for dig og din kæreste.
Der er ikke en bestemt facitliste til, hvordan en fødsel kan og skal opleves. Fødselsforløb er meget forskellige, og mennesker er forskellige. En fødsel er altid en enestående oplevelse, og du kan ikke planlægge forløbet på forhånd. Men du kan forberede dig på, hvordan en fødsel er, og du kan tale med andre
her på kurset om dine tanker, nu fødslen nærmer sig.

Hvordan kan du vide, at fødslen er i gang?
Nogle gravide oplever, at de får menstruationslignende smerter over maven eller over lænden.
Det er starten på veerne, og det kan i begyndelsen være meget uregelmæssigt med
flere timers pause. Tegnblødning (lidt
blodigt slim i trusserne) eller løsning
af slimproppen er et andet tegn på,
at fødslen er gået i gang.
For nogle kvinder starter fødslen med, at fostervandet går,
og dét er de ikke i tvivl om.
Nogle har sivende vandafgang
og er i tvivl om, hvorvidt de
har tisset i bukserne, eller om
det er fostervandet, der siver.
I begyndelsen af fødslen – i
udvidelsesfasen - er det almindeligt, at veerne er korte
og uregelmæssige og varer fra
få sekunder og op til et minut.
Men efterhånden finder veerne en
rytme, og så er det tid at kontakte
jordemoderen. I den tid, der går, indtil
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veerne bliver regelmæssige, er det godt at være derhjemme og foretage dig det, du har lyst til. Det kan
være rart med et varmt bad, det kan være godt at få noget at spise og drikke. Som kvinde kan du være
aktiv eller hvile dig, alt efter hvad du har lyst til.
Fra den første ve til barnet er født, er det ikke usædvanligt, at der går et døgn eller mere. Førstegangsfødende har som regel en længerevarende fødsel, men der er ingen regel uden undtagelser.

Man deler fødslen ind i to stadier
1. Udvidelsesperioden (som stort set altid varer længst)
2. Presseperioden

Der er flere former for smertelindring under
fødslen. Derfor er det godt at tale med
jordemoderen om mulighederne i slutningen af graviditeten.
Hvis du vil vide mere om
selve fødslens forløb, kan du
læse i ”Barn i vente”, som
er Sundhedsstyrelsens
anbefalinger til forældre
om graviditet, fødsel og
barsel.
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3. Den allerførste tid hjemme med det nyfødte barn
Forberedelse
Det er nu, du er i gang med de praktiske ting til barnet: Seng, barnevogn, tøj, pusleplads. Der er ingen
grund til panik, hvis ikke alt er klart. Men kan det lade sig gøre, er det en fordel, hvis de større linjer er
parat, for eksempel at puslepladsen er sikker og stabil, og at større ”ombygningsarbejder” eller flytninger, som mange familier har på dette tidspunkt, er nogenlunde overstået.
Hvis I er midt i mange projekter, så prøv at lade være med at stresse jer selv. Det hjælper ikke, men er
tværtimod en yderligere belastning. Hvis I bliver tilbudt hjælp, som I har lyst til at modtage, så er det
bare fantastisk og dejligt. Og det er måske en trøst at tænke på, hvad der er væsentligst for et spædbarn: To arme og en forældrefavn, som altid er parat til at modtage barnet, mælk, som passer til barnets
behov, et sted at sove og masser af kærlig omsorg. Så simpelt er det.
Du har tidligere prøvet at se på: ”Sådan ser en dag ud, efter vi har fået barn”. Din dag med et nyfødt
barn vil være opfyldt af bleskift, amning eller hjælp til amning (eller flaske), at få den lille til at sove,
trøste og finde ud af, hvad der ”klemmer”. Både for far og mor. Et nyfødt barn får mad mange gange i
døgnet (måske op til 10 – 12 gange), og der er også mange praktiske gøremål som vasketøj, rengøring
og indkøb.
Det er virkelig fornuftigt, hvis der er tid til at hvile sig i løbet af dagen. Du skal også på toilettet, i bad
og have noget at spise og drikke.

Hvad må dine gæster?
Du vil sædvanligvis komme hurtigt hjem efter fødslen. Er fødslen foregået hjemme, er det ikke den store
forandring i tiden efter fødslen.
At have gæster kan være godt og dejligt, men kan også være udmattende. Især hvis de gerne vil opvartes lidt og dikke og holde den nyfødte. Vær ærlig overfor dig selv om, hvorvidt du har energi til at modtage gæster. Afbryder det den helt nye dagligdag lige nu? Har du slet ikke lyst til, at andre skal holde
dit barn? Eller vil det omvendt være roligt og afslappet, måske nogle mennesker som tilbyder hjælp,
du gerne vil modtage? Tænk situationen igennem set ud fra dit barns behov. Hvad mon et nyfødt barn
har allermest behov for lige nu? Hvordan reagerer dit barn på alle de nye indtryk? Det er dig, der skal
beskytte dit barn og sørge for at sige til og fra på dit barns vegne.
Nogle familier indfører en fast tid, hvor de gerne vil modtage besøg. Andre skriver om den glædelige begivenhed i breve, pr. mail, sms eller måske på Facebook eller Twitter, og nogle forklarer også potentielle
gæster, hvordan og hvornår der gives grønt lys for besøg.
Bedsteforældres besøg? Vil det bare være dejligt og afslappende? Eller problematisk lige nu? Måske opleves bedsteforældrene ikke på den samme måde af henholdsvis mor/far. Det er en god ide, hvis du kan
afstemme forventningerne med din kæreste og aftale, hvad I gør.
Har I børn i forvejen, skal I også tænke på, hvordan I kan sørge for, at de er godt tilpas og møder den
nye søster eller bror på en rar måde. I kender bedst jeres børn. Det er væsentligt at tage udgangspunkt i
børnenes modenhed og udvikling og i, hvordan de plejer at reagere i nye situationer.
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I skal også have ro
Det er vigtigt med tid, hvor der ikke skal ske noget. I kan bruge mange timer på at kigge på jeres barn
– når det sover, drømmer, gaber, øjnene flakker... er det sultent igen, eller skal det have en ny ble…
har afføringen skiftet farve? Mange bittesmå detaljer som på ingen måde er uvæsentlige. Muligvis havde
du aldrig tænkt dig, at du skulle gå så højt op i den slags. Men pludselig bliver afføring, sult, gråd,
smil og søvn hos dit spædbarn det allervigtigste i denne verden. Måske kan I skaffe jer ekstra ro ved at
tænke over, hvor meget forstyrrende elementer må have lov at bestemme (mobiltelefonen, sms, e-mail,
chatrooms og mange andre tidsrøvere).

Den gode barsel
a. Hvad vil være kendetegnende for den første uge, som er gået godt derhjemme – set med dine øjne?
1. Vi – barnet og jeg – har fundet ud af, at når bleen skal skiftes og barnet bliver badet, det går bedst,
når jeg/vi
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Vi – barnet og jeg – har fundet ud af, at når barnet skal have mad, det går bedst, når jeg/vi
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Vi – barnet og jeg – har fundet ud af, at når barnet skal sove, det går bedst, når jeg/vi
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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b. Når jeg tænker på den første uge med mit barn, glæder jeg mig til/frygter jeg:
At mit barn…………. (ideer: mad, gråd, søvn, pasning og pleje)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
At min kæreste han/hun…………. (ideer: omsorg, opmærksomhed, skænderier, usikkerhed, økonomi,
fordeling af arbejde)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
At mine forældre eller svigerforældre…………. (ideer: besøg, opmærksomhed, gode råd, hjælp, overvældende, ”Gode råd er dårlige råd”, krævende.)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
At mine venner…………. (ideer: besøg, hjælp, støtte, historier, deres børn)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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4. Viden om amning/flaske
Viden om amning
Det er en aktiv beslutning fra din side, om dit barn skal ammes. Amning, især af dit første barn, rummer begynderbøvl i en hel del tilfælde. Modermælk er sund mad til dit spædbarn. Mælken skal ikke
tilberedes, den passer umiddelbart til barnet, og den er altid lige ved hånden, hvis mor er i nærheden.
Et ønske om amning fra begge parters side og åbenhed om at støtte hinanden forbedrer chancerne for,
at det hele kommer til at fungere godt.
Beslutter du dig for, at dit barn skal have flaske, anbefales det at give modermælkserstatning. Den er
lavet af komælk og sammensat med modermælk som forbillede og reguleret af en stram lovgivning.

Barnet som får flaske
Er altid i favn, mens det drikker
Passende hul i sutten, så mælken kommer i et jævnt tempo
Når barnet gør tegn til stop, er det mæt
Lad være med at presse barnet til at spise mere (heller ikke ”det sidste”)
Brugsanvisningen på pakningen om tilberedning følges

Forskellige ammeforløb
Morens intuition, brystets ændringer i begyndelsen og håndteringen af amningen, er den ene del af, at I kommer
godt fra start. Barnet, hvordan det dier, dets temperament og tålmodighed, og hvordan det viser tegn på
sult, er den anden del. Amning er et meget fint
samspil mellem mor og barn, og forløbene er
forskellige fra barn til barn. Efterhånden vil du
blive god til at tolke og reagere på dit barns
tegn på sult og mæthed. Du får mere at vide
om, hvad du kan kigge efter på side 11.

Mors bryst og fars støtte – og
familiens opbakning
Fars støtte til mor er meget afgørende for
et positivt ammeforløb. Begge parter skal
have tillid til, at det nok skal gå godt. Familie og venner kan understøtte amningen,
men det modsatte kan også være tilfældet.
Det kan være med udtalelser som: ”Ammer
du nu allerede igen?” ”Er det ikke noget
tyndt pjask?” ”Vi har aldrig kunnet amme ud
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over 14 dage i vores familie”. Den slags bemærkninger er det værd at lukke ørerne for. Vælg rådgivere, som
selv har haft positive erfaringer med amning. Sundhedsplejersken har også stort kendskab til amning, og
hvordan den kommer til at fungere godt.
Pointer:
Mælken produceres ud fra mekanismen:
· Stor efterspørgsel – meget mælk
· Stor produktion under amning og de første 1-2 timer efter
· Øget produktion af mælk, når mor hviler/sover
Barnet
· Nøgen hud (hud mod hud) øger barnets lyst til mad
· Barnet, som har godt fat om brystet med en god sutteteknik,
bliver mæt
· Den mælk, som slukker tørsten, kommer først
· Barnet tilbydes det samme bryst flere gange, indtil det viser ”Nej
tak”
· Barnet kan ammes, både når det er vågent og når det halvsover
· Den mest fedtrige mælk kommer til sidst

Barnets behov for mad
Når barnet har lyst – i begyndelsen cirka 10–12 gange i døgnet – lægges det til brystet. Mavesækken
er på størrelse med en valnød ved fødslen. Rummeligheden i mavesækken forøges fra ca. 7 ml til ca. 70
ml på 5 døgn. Du kan se, om dit barn får nok at drikke, ved at lægge mærke til: 1. Afføringens skift fra
nærmest sort, til mørk grøn, over gulbrun og til gul remoulade i løbet af den første leveuge. 2. Antallet
af tunge bleer stiger – fra en enkelt tissetår første dag til mindst 6 tunge bleer, når dit barn er en uge
gammelt. Se mere i: ”Tjek bleen – den viser, hvordan jeres barn har det”. Har du ikke pjecen, så bed din
sundhedsplejerske om at få én.
Ømme bryster og brystvorter kan sjældent undgås fuldstændigt i begyndelsen. En god og tilbagelænet
ammestilling, hvor mor hviler godt, eventuelt støttet af puder, og at barnet har godt fat om brystvorten, det hjælper. Hvis du får sår på brystvorten, så skal du have hjælp til at ændre den måde, barnet
sutter på. Det må ikke gøre ondt, når først barnet har fat og sutter.
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5. Holdninger til amning/flaske – hvad mener du?
Her er plads til, at du kan skrive, hvis du har lyst:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
„At blive far er som at forsøge at drikke kærnemælk med næsen og ryge pibe samtidig. Det er en fantastisk smuk oplevelse, når det lykkes - men for det meste ligner du en idiot.“
- Jan Gintberg
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4. Fødslen og den første tid hjemme
Program
Velkomst og program
1. Forældre vil sove igennem
2. Spædbarnets hjerne udvikles og modnes gradvist
3. Gråd kan være signal om søvnbehov
4. Barnets søvn – skriv om dine oplevelser
5. At svøbe et barn
6. Tips og ideer
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1. Forældre vil sove igennem
I stort set alle familier med spædbørn vågner barnet en eller flere gange hver nat. Det er ofte sulten,
der gnaver, så hvis dit barn er fyldt godt op med mælk, inden det falder i søvn, så sover det måske lidt
længere. Men mavesækken er stadig meget lille. I kølvandet på maden kan det være, bleen skal skiftes.
Nogle børn skal beroliges for at sove igen, gnides lidt på næseryggen, have sutteklud eller bamse – og
så går natten. Nogle gange med perioder fyldt med barnegråd.
De voksnes søvn bliver derfor hakket i stykker. Måske har du let ved at falde i søvn – eller er du netop
typen, der ikke lige kan sove igen, hvis du først er blevet vækket? Under amningen er moren påvirket af
et af de såkaldte lykkehormoner – oxytocin – som får moren til at føle sig godt tilpas, slappe af og døse
hen. Mødre med nyfødte børn, som ammer, sover i gennemsnit 40 minutter længere end mødre, som
giver deres børn flaske. Når moren sover, udskilles desuden det mælkestimulerende hormon prolactin,
som øger dannelsen af mælk. Derfor vil du som mor måske nikke genkendende til, at du har godt fyldte
bryster om morgenen.

Hvorfor skal børn (og voksne) sove?
Mens vi sover, både børn og voksne, sker der mange ting.
Alle kropsfunktioner kører på nedsat blus, kroppen
slapper af. Man kommer til kræfter, både kropsligt
og mentalt. Immunsystemet, som beskytter os
mod sygdomme, styrkes. Ammende mødre
producerer som nævnt ovenfor hormoner,
som fremmer mælkeproduktionen – og dit
barn producerer flere væksthormoner om
natten end om dagen. Hjernen er også
aktiv, vi drømmer, og får mentalt lagt
indtryk og oplevelser i system, så der
er plads til noget nyt.

Søvnfaserne
Første fase er en indsovningsfase,
hvor man ikke rigtig sover endnu.
Der kan være en tilstand mellem at
drømme og være vågen. Spæd- og
småbørn er længere tid om at falde i
søvn (ca. 15 minutter) end voksne, og
spæd- og småbørn har også meget mere
drømmesøvn (REM-søvn = Rapid Eye Movements), end mennesker har senere. Man kan
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ofte se, at øjnene bevæger sig under de tynde, lukkede øjenlåg. Faktisk er op til halvdelen af søvntiden
hos det nyfødte barn REM-søvn. Der er også perioder med dyb søvn og lidt mere overfladisk søvn uden
drømme. Når barnet sover den dybe søvn, er det næsten umuligt at vække. Men når det sover drømmesøvn eller den lidt mere overfladiske søvn, kan det let vågne op. Det kan også ammes, mens det sover, i
stadier med overfladisk søvn.

Hvor længe skal voksne sove?
Behovet for søvn er ikke det samme for alle. Nogle voksne befinder sig fint med 7 timers nattesøvn,
andre skal have 8 – 9 timer, før de føler sig veludhvilede og godt tilpas. Som forælder forstyrres din søvn
naturligvis, når dit barn vågner om natten. Det er godt at indstille sig på det, for eksempel ved at sove
ekstra i løbet af dagen eller aftenen, hvis det er muligt.

Hvor længe skal barnet sove?
Spædbørn
Spædbarnet 1-4 uger gammelt sover 15−18 timer i døgnet. Det får mælk, bliver skiftet, snakkes lidt
med og sover resten af tiden. Mange spædbørn kan bedst lidt at sove meget tæt på en voksen (far/
mor). Lydene fra kroppen (hjerteslag) og duften af mor/far beroliger og giver tryghed i den nye og lidt
mere kaotiske verden, spædbarnet er kommet ind i. Et nyfødt barns søvncyklus varer 50-60 minutter (en
voksens cyklus varer 90 minutter). Det nyfødte barn har kun 1-2 søvncyklusser ad gangen. De længste
sammenhængende søvnperioder er derfor på ca. 4 timer. Dit nyfødte barns søvnmønster er uregelmæssigt og har ikke nogen sammenhæng med nat og dag. Det er nærmere barnets fornemmelse af sult og
mæthed, der betyder noget.
1-6 måneder
Spædbarnet sover nu 14-15 timer i døgnet. Det har 1-3 vågne perioder, hvor det ikke sover, mellem
måltiderne. Det har endnu ikke det, der kaldes en fast rytme, men den bliver gradvist etableret i denne
periode. Du kan hjælpe et mønster på vej ved at få rutiner og vaner, som gentager sig, og som barnet
efterhånden vænner sig til. Det er godt, hvis du lader barnet sove lyst om dagen uden at trække gardinerne for eller lader det ligge i lys (uden noget for åbningen ved kalechen), hvis det er i barnevogn. Den
sammenhængende søvn øges til 4-6 timer om natten. Dit barn er nu mere vågent om dagen.

At falde i søvn
Rigtig mange spædbørn falder i søvn, når de er ved at være færdige med at spise af bryst eller flaske. De
fleste har dog behov for lidt hjælp til at falde i søvn. Ganske få børn falder fra begyndelsen let og ubesværet selv i søvn. Du kan hjælpe dit barn til at lære at falde i søvn selv ved at tage bryst/flaskesut/sut
ud af munden på det, FØR det er faldet helt i søvn. Så vil det måske undgå vanen: ”Når jeg skal sove, og
når jeg sover, har jeg bryst/sut/sutteflaske i munden”. Du kan prøve at begynde på det, når du synes,
det er tid. Måske vil det være passende, når dit barn er 2 – 3 måneder?
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Sovevaner og soveritualer
Når dit barn skal sove om aftenen, er det godt at geare helt ned i langsomt tempo. Dit barn kommer
måske i bad, det får nattøj på, og det får mad og ren ble, så det er mæt og godt tilpas. I synger muligvis
en lille stille sovesang, og det bliver lagt i sin seng. Der er køligt, mørkt og roligt i rummet. Du siger
godnat og lader dit barn falde i søvn selv. Måske lykkes det? Det er godt hvis dit barn har fx en bamse,
sutteklud eller lignende, som det efterhånden kommer til at forbinde med at skulle sove.
En sut vil ofte forstyrre, fx hvis barnet vænner sig til, at det må have sutten (eller brystet) i munden
for at falde i søvn. Hver gang barnet taber sutten, vækker det sig selv.
Når I gennem et stykke tid har fået nogle rutiner,
så lærer barnet mønsteret at kende og ved
efterhånden, hvad der kommer. I opbygger helt sikkert vanerne ud fra jeres
barns reaktioner, hvad det viser
jer, det godt kan lide, og hvad
I fornemmer, der virker godt,
og hvad I selv synes om.
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2. Spædbarnets hjerne udvikles og modnes gradvist
Spædbarnets hjerne udvikler sig hurtigt i fosterstadiet. Ved fødslen er der dannet cirka 120 milliarder
nerveceller. Et antal der er konstant resten af livet. Det betyder imidlertid ikke, at hjernen er færdigudviklet. Meget langt fra. Hjernen og hjernecellerne udvikler sig på mange forskellige områder i mange
år, og det sker i nær sammenhæng med omgivelserne. Først når et menneske er omkring 20-25 år, er
hjernen fuldt udviklet.
Der skal dannes mange forbindelser i hjernens rodnet (du vil høre mere om dette senere på kurset, gang 10).
Her er en tegning af rodnettet hos børn i forskellige aldre:
Nyfødt

3 mdr.

3 år

Det lille barn er, op til 2½ – 4 års alderen, stærkt styret af sine umiddelbare impulser, lyster og behov.
Det skønne ved hjernen er, at den stimuleres bedst, jo mere den bliver brugt. Det gælder i øvrigt fra
spædbarn til olding!

Spædbarnet kan ikke være beregnende eller udspekuleret. Det prøver bare at finde ud af, hvordan
verden er skruet sammen. At det måske kan føles sådan, er noget helt andet; men udtalelser som:
”Hun prøver os nok af”, er altså ikke holdbare.

Spædbarnets hjerne er ekstra sårbar over for skadelige påvirkninger udefra. For eksempel hårdhændet
behandling (se også side 8) og kemiske påvirkninger (rygning, alkohol og miljøgifte).
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3. Gråd kan være signal om søvnbehov
Om søvn og gråd
Gråd kan være tegn på, at ”nu er jeg træt og vil sove”…
Har du svært ved at få dit barn til at falde til ro, kan det måske hjælpe at svøbe det fast i et svøb.
Spædbørn græder i gennemsnit 2–3 timer i døgnet (nogle græder mere og andre mindre). Der er ofte
sammenhæng mellem gråd og søvn, og mange børn græder som tegn på, at de er søvnige, men der kan
selvfølgelig være andre grunde.
Når dit barn viser, at det er træt og søvnigt, skal det puttes. Det gnider måske ører, øjne eller det ”pjevser” eller skriger. Når barnet er faldet i let søvn, kan du vente og se, om det kan berolige sig selv og
komme til at sove fast, uden at du gør noget aktivt. Er det stadig uroligt, og har det brug for din hjælp,
kan du starte med at lægge en beroligende hånd på dynen eller bag på den lilles hoved. Dit svar skal
være et gensvar som passer til, hvor uroligt dit barn er. Hvis det er meget uroligt, skal du måske tage
det op til dig. Er der kun lidt uro, kan du forsøge med blid beroligelse. Er du for ivrig, kan du komme til
at forstyrre barnet.

Om at græde sig i søvn…
Ingen børn har godt af at græde sig i søvn, hvis det kan undgås. Et barn, der græder, må trøstes. Har
det brug for mad, en tør ble, mindre larm og uro, mindre lys… er barnet sygt eller ved at blive det? Er
det forkølet – har det feber? Er det forstoppet? Du kan overveje, om du har brug for at spørge sundhedsplejersken eller lægen til råds.

Søvnmangel
Mangler i søvn betyder
For de voksne
Du kan blive træt og irritabel

For spædbarnet
Det er træt, uroligt og græder let

Du kan miste overblikket og føle, at alt er meget
belastende

Hjernens produktion af forskellige kemiske stoffer,
der styrker barnet, mindskes

Humøret daler, du er sur og ikke glad

Barnets udvikling bliver langsommere

Du bliver mere og mere udmattet

Drømme og søvn undertrykkes

Du kan miste besindelsen og tænde af

Barnets generelle trivsel påvirkes

Hvordan finder du ud af, hvorfor dit barn græder?
Tja… måske får du aldrig en forklaring, men må forsøge dig frem for at se, hvad der hjælper. Du kan
for eksempel prøve at give barnet mad (spædbørn er næsten altid sultne, de spiser kolossalt i forhold til
deres størrelse og vægt). Ofte vil dét hjælpe. Du kan se, om barnet skal skiftes. Du kan …
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Hvis det ikke kan falde til ro, svøber du måske barnet (se senere side 11) i et tæppe eller en dyne,
går lidt rundt med det – og det falder i søvn.
Eller du tager det op, snakker med det. Måske
er der noget, som generer – bleen kan være
fyldt, uden du har opdaget det. Eller noget
strammer, eller det er for koldt/for varmt.
Du kan også spille musik eller lave lyde
for det. Eller omvendt lade det få fred lidt,
mens du holder det i hånden, og det falder
til ro. Eller du holder det i en særlig stilling.
Det kommer over til far/mor i sengen, og det
hjælper nogle gange.
Kort sagt: Der er mange muligheder, du kan ty
til, selv om du ikke umiddelbart ved, hvad der er
årsagen til, at barnet græder. Prøv dig frem. For de
fleste ”grædebørn” gælder, at man ikke kan finde ud
af, HVORFOR de græder. For de fleste børn stilner gråden
heldigvis af, når barnet er omkring 3 – 3½ måned. Videnskabelige undersøgelser har indtil nu vist, at hverken zoneterapi eller kiropraktik har overbevisende effekt.

Kan du reagere voldsomt, hvis dit barn bliver ved med at græde og skrige?
Måske har du forsøgt alt, men dit barn græder videre. Det kan desværre ske, at én af forældrene i magtesløshed kommer til at reagere for voldsomt og for eksempel rusker eller slår barnet for at få det til at
holde op med at skrige.

Rusk aldrig dit spædbarn

Hvis et spædbarn bliver rusket voldsomt, kan der opstå en hjerneskade. Barnets muskler i nakken er
ikke udviklede, så de kan ikke holde imod, hvis det bliver rusket. Samtidig er barnets hoved meget stort
og tungt i forhold til kroppen, og resultatet bliver derfor, at barnets hjerne får en kraftig rystetur. Dét
kan i værste fald forårsage hjerneblødninger og hjerneskader, og i yderste konsekvens kan barnet dø af
sine skader.
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Måske tænker du lige nu: ”Være hårdhændet over for sådan et lille spædbarn? Ikke mig!” Men når dit
barn græder, og du bare er så træt og har forsøgt alt, uden det virker, så kan det være svært at styre
sit temperament. Du har ondt af det lille grædende væsen, som har kasseret alt, hvad du har forsøgt at
stille op. Du er til sidst desperat. Du har fantasier om at smide barnet i vaskemaskinen eller måske ud af
vinduet.
Det er strafbart at behandle spædbørn (eller andre børn) hårdhændet. Men du kan snakke om de belastninger, du er ude for, og de fantasier du måske har.
Når du er klar i hjernen, som nu for eksempel, kan du tænke igennem, hvad du kan gøre i en tilspidset situation. Du kan også på kurset her få viden om, hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for
hjælp. På den måde kan du undgå at komme til at skade dit barn, når det kommer til realiteterne i
virkelighedens verden.

Hvad kan du gøre, hvis du er ved at miste kontrollen over dig selv?
· Læg barnet et sikkert sted (i sin seng for eksempel) og forlad rummet, så du kan falde til ro
· Kontakt en person – for eksempel en nabo, kæreste, ægtefælle, familiemedlem, ven, veninde,
sundhedsplejerske eller læge – og fortæl, at du har brug for hjælp
· Gå tilbage til barnet, når du er faldet til ro
· Bring barnet videre til nogen, der kan passe det sammen med dig eller for dig
· Fortæl ærligt om, hvor desperat du er, og at du er bange for at skade dit barn

Hvordan støtter I hinanden?
Lever du i parforhold, er det selvfølgeligt vigtigt at finde ud af, hvordan I bedst kan støtte hinanden i
en sådan situation. Er situationen tilspidset, er det let at tænke, at det er den anden, der ikke kan finde
ud af det.
Et eksempel: Barnets far siger (lidt vredt og surt – de har et skrigende barn mellem sig), ”Er du ikke
barnets mor, du må kunne få det barn til at holde op med at skrige”… Moren svarer, ”Du er barnets far,
du må da kunne, er det ikke på tide, du tager over”. Og så kan parret heldigvis selv se komikken.

Natteroderi og bøvl
Når du er indstillet på, at et spædbarn i huset giver bøvl og uro om natten, så kan du kun blive glædeligt overrasket. Mange nye forældre har urealistiske forventninger til, hvor meget et spædbarn sover
”stille og roligt”, eller at det altid er muligt at berolige barnet og finde ud af, hvorfor det græder.
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4. Barnets søvn – skriv om dine oplevelser
Det er aften og jeres barn skal sove. Men hun græder voldsomt, når I forsøger at putte hende i hendes
seng. Hun har ikke sovet i flere timer, så hvad gør I?
Plads til at skrive det, som du gerne vil huske.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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5. At svøbe et barn
At svøbe barnet kan måske betyde, at det sover bedre. Alle spædbørn ”spjætter” og gør andre ting med
kroppen, når de sover. Når barnet er svøbt, bliver det ikke så let forstyrret af kroppens bevægelser. Det
er forskelligt fra barn til barn, om det synes om den kropslige fornemmelse af at være svøbt. Så også her
er det godt, at du er opmærksom på dit barns reaktioner.
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6. Tips og ideer
Hvad kan du forsøge at gøre for at berolige et grædende barn?
NÅR DU HAR PRØVET – MAD – BLE – SOVE… og du har tænkt efter, at det ikke kan være sygt.
1. Hvis du kan bevare roen, så er du langt. Sig til dig selv, at det er i orden, dit barn græder.
2. Du kan holde det på en særlig måde, som du har opdaget hjælper.
3. Du kan svøbe dit barn (vi har prøvet det her på kurset).
4. Du kan lade det ligge lidt, holde det med en hånd et eller andet sted – og se om det går over.
5. Du kan gå rundt med det fast svøbt i en dyne eller et svøb.
6. Du kan starte noget med ”hvid lyd” - hårtørrer, støvsuger, emhætte, bil….
7. Du kan tage det i en bæresele og have det foran på maven – måske gå en tur udenfor.
8. Du kan gå en tur med det i barnevognen.
9. Du kan vugge det i en lift, hvis du bruger sådan én.
10. Du kan spille musik for det – eller synge.
11. Du kan overlade det til en anden person, mens du er ved siden af.
12. Du kan tilkalde en ven eller veninde, som du ved har erfaring med spædbørn.
Men du skal ikke prøve det hele på én gang. Du kan forsøge med én ting ad gangen.
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5. Et spædbarn i familien
Program
Velkomst og program
1. Man kan sove sig til meget
2. Fordeling af ansvar og opgaver mellem forældre
3. Når du har brug for støtte - familieliv og netværk
4. Dit barns opmærksomhed varierer
5. Nærhed og kontakt styrker dit barn
6. Børn udvikler sig ikke i samme takt
7. Tips og ideer
Denne gang ser vi også en film: ”Forældre vil sove igennem – om det lille barns søvn”.
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1. Man kan sove sig til meget…
…ikke mindst når man er et spædbarn! Du hører denne gang om betydningen af søvn, søvnvaner hos
forskellige spædbørn, og ikke mindst hvad de andre forældre har oplevet med det at få deres barn til at
sove.
Udveksling af erfaringer om:

A. Søvn
Fortæl om din største succesoplevelse med dit barn og søvn. Hvorfor gik det så godt?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Fortæl om en situation, hvor det ”gik op i hat og briller”. Er der noget, du i bagklogskabens lys ville
ønske, du havde gjort anderledes?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

B. Træthed
Hvilke tegn er der på, at dit barn er træt?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Hvad er det bedste, du kan gøre for dit barn, når det er træt?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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2. Fordeling af ansvar og opgaver mellem forældre
Det er ikke er helt let at få dagligdagens rutiner til at køre, når man har fået barn. ”Barnet fylder nogle
gange det hele”, så at sige.
Der er også rigtig mange nye ting, man skal forholde sig til – især hvis det er ens første barn.
Måske du kan få gode tips og ideer fra de andre forældre.
I kan begynde med at fortælle, hvordan det er hjemme hos jer. Hvis du er alene med dit barn, kan
spørgsmål med ”hvem” erstattes med et ”hvordan”.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Om eftermiddagen, når dit barn har været urolig hele dagen?
Hvis din partner er træt efter en dag på arbejde (eller du selv, hvis du er alene om barnet)?
Når der skal laves aftensmad, og barnet har brug for at være på arm?
Når du er træt om dagen, efter at have været vågen mange
gange om natten? Hvordan får I begge hvile om
dagen, hvis der er brug for det?
Hvem skifter ble om natten?
Hvordan fungerer nætterne i weekenden?
Hvem trøster barnet, når det
græder, og det ikke er på grund
af sult?
Hvem putter barnet, når det
er træt og græder?
Hvem er hos barnet, når
det ikke kan eller vil
sove om natten?
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3. Når du har brug for støtte - familieliv og netværk
Netværk består af både venner og familie. Det gode ved netværk er,
at det er mennesker, der oftest er parate til at hjælpe dig, når du
har brug for det – også selv om du måske ikke lige venter det.
Men de mennesker, du kender, kan ikke altid se, at du har
brug for hjælp. Derfor er det en god ide at bede om hjælp, når
du har brug for det. Ofte reagerer ens netværk undskyldende,
fordi de har overset, at man havde brug for hjælp, og de vil
næsten altid hellere end gerne hjælpe.
Et eksempel: En sen eftermiddag er du dødtræt og har brug
for søvn. Dit barn er meget grædende og uroligt. Hvad gør du?
Hvem kan du ringe til for at få hjælp?
Nogle gange kan det føles næsten uoverkommeligt at finde frem til
en, som kan hjælpe. Det er derfor en god idé, hvis du allerede nu laver
en lille lap til opslagstavlen eller køleskabet med navne på dem, som du kan
kontakte, hvis du virkelig trænger til en pause. Hvis du deltog i ”En god start –
sammen” den første gang under graviditeten, så har du måske fra dengang en liste. Det kan være du
kan hente ideer fra den.
Er det for eksempel ok at ringe til din partner og be´ ham komme
hjem fra arbejde? Hvad er reaktionen, tror du? Hvor ofte kan
du ringe? Eller kan bedsteforældrene træde til? Eller venner
– naboer – søskende…
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4. Dit barns opmærksomhed varierer
Du har sikkert allerede lagt mærke til, at du nogle gange kan få øjenkontakt med dit barn, og at det
andre gange slet ikke kan lade sig gøre. Det skyldes, at dit barns opmærksomhed – dets bevidsthed –
varierer. Hvis dit barn for eksempel lige har spist, bliver det ofte så søvnigt, at det først efter en lille lur
er klar til at blive snakket med. Spædbørn har grænser, og de sender signaler om dem!

Stadier i barnets bevidsthed
Vågen og opmærksom
Dit barn er helt ”på”. Blikket er klart, og kroppen er i ro. Det er muligt at få øjenkontakt. Dit barn er
åben for din nærhed med alle sanser.
Aktiv vågenhed
Dit barn bevæger sig – arme og ben går måske op og ned. Det er muligt at få øjenkontakt med barnet,
og det kan lide at tumle og lege. Barnet nyder den kropslige energi.
Døsighed
Dit barn viser tegn på, at det er ved at være træt. Måske kigger det væk eller gaber. Det bevæger sig
også lidt, men energi er der ikke meget af. Det er ikke oplagt til øjenkontakt, og det ser væk. Blikket
er ikke fokuseret på noget bestemt. Måske klynker det. Det kan begynde at falde i søvn. Det kan også
være, det er sultent, eller der er en snavset ble, eller noget som klemmer og vækker ubehag. Det kan
også græde, simpelthen fordi det er træt.
Uregelmæssig søvn
Dit barn bevæger sig stadig lidt, men det sover. Det laver måske grimasser eller smasker. Øjnene er
lukkede, og du kan måske se de hurtige øjenbevægelser under de tynde øjenlåg. Dét er tegn på, at dit
barn sover drømmesøvn.
Dyb søvn
Nu sover dit barn fast og godt. Kroppen er helt afslappet, der er ingen bevægelser at spore. Det trækker vejret regelmæssigt og er måske let blegt. Du kan kun med meget stort besvær vække barnet.
Gråd
Dit barn græder højt eller skriger. Det fortæller dig, at der er et eller andet galt. Det er sultent (altid
et godt første gæt), det er træt og kan ikke falde til ro, eller det er utilpas af en anden grund. Du må
bruge din fantasi og følge dine fornemmelser for, hvad dit barn trænger til. Prøv dig frem. Og når du
har ramt rigtigt, så vil barnet hurtigt falde til ro.
Gråd som bliver ved
Selv om du forsøger ALT, så lykkes det måske ikke altid at berolige barnet. Du kan holde om det, eller
du kan lægge en beroligende hånd på kroppen af det, hvis dét føles rigtigt. Måske vil dit barn ikke
have det, og så skal du selvfølgelig lade være.
Du kan se under gang 4 side 7, hvor du finder flere ideer til at berolige et grædende barn
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5. Nærhed og kontakt styrker dit barn
Det er vigtigt for dit barn, at det får ømhed, nærhed og masser af kontakt. Øjenkontakten er barnet
ofte interesseret i, når det er frisk, udhvilet og klar til det.
Du har sikkert lagt mærke til, at dit barn ofte bruger megen tid på at studere jeres ansigter. Som forælder udtrykker du med ord og mimik, hvad der er godt, hvad der er sjovt, hvad der farligt. Dit barn
er meget opmærksomt på dit ansigt og forsøger at forstå verden ud fra den støtte, det er at se på dine
udtryk.
Det er derfor en god idé, at du vender barnet med front mod dig, når det for eksempel sidder i en
bæresele. På den måde får det mulighed for at kunne se dit ansigt og dine reaktioner på det, der sker
omkring jer. Det er også en god ide, når dit barn lidt senere kommer i klapvogn. Du er dit barns pejlemærke i verden, og det er dejligt for det, når det kan se dig.
Dit barn påvirkes af ALT. Det har ofte sanserne på
vid gab, og indtrykkene sætter sig spor. Du
kan bruge din opmærksomhed og intuition til at afgøre, om det er passende
med indtryk, dit barn får. Børn er
også forskellige. Nogle børn er
sarte og letpåvirkelige, og andre
er lidt mere hårdhudede. Det
skal du selvfølgelig også tage
i betragtning, når du vurderer, hvordan det forholder
sig med dit barn.
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6. Børn udvikler sig ikke i samme takt
Jeres børn i gruppen er nu 2½ - 3 måneder, og der
er allerede stor forskel på deres udvikling, når I
kigger rundt. Nogle børn vil være i gang med
at undersøge deres hænder, mens andre knap
har opdaget, at de har hænder, men så er
dé til gengæld mere optaget af for eksempel at brug deres stemme.
Som forælder synes du sikkert, at der
næsten dagligt sker noget med dit
barns udvikling. Tænk blot på hvad
der er sket i den forgangne uge.
Når du er i en gruppe med forældre,
hvor I har jævnaldrende børn, er det
svært ikke at sammenligne børnene og
deres udvikling. Det er helt almindeligt.
Nogle udviklingstrin kan imidlertid tage
én dag for et barn, mens det samme kan
tage uger for et andet barn. Til gengæld vil
det barn på et andet tidspunkt, i udviklingen
af en anden færdighed, sikkert være hurtigere
end det første barn. Så det er en god idé at fokusere på, hvor forskelligt et tempo jeres børn udvikler
sig i, og samtidig forstå, at det er en helt naturlig forskellighed. Voksne er jo heller ikke ens.
Nogle børn er forsigtige, når de forsøger sig med nye færdigheder, mens andre kaster sig ud i alt nyt.
Og dét betyder også noget for barnets udviklingstempo. Det er godt, hvis du kan se forskellighederne
som et ekstra ”krydderi” i jeres forældregruppe. Hvis du opfatter forskellighederne som noget, du skal
bekæmpe, så prøv lige at tænke over det igen. Og hvis du pacer dit barn til at kunne en bestemt ting på
et bestemt tidspunkt, fordi det skal ligne et andet barn, så gør du det på ingen måde en tjeneste. Det er
allerbedst, hvis du accepterer både dit eget barn og de andre børn, som de er hver især.
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7. Tips og ideer
Har du fået gode ideer med hjem omkring søvn, som du kunne tænke dig at prøve? Det er sikkert en
god ide at overveje, hvordan du helt konkret vil bruge dem i dagligdagen. Måske kan du kombinere
noget af det, du hørte om barnets bevidsthed, med dit eget barns søvn?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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6. At være sammen og hver for sig
Program
Velkomst og program
1. Det særlige ved dit barn
2. Kan man ”snakke med” en baby på 4 måneder?
3. Sådan er dit barn, når I er sammen
4. Det går ikke altid, som du kunne tænke dig
5. Er du i tvivl, om du gør det rigtige?
6. Tips og ideer
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1. Det særlige ved dit barn
Børn er forskellige og udvikler sig forskelligt. Derfor skal de
behandles forskelligt.
Når du er åben og undersøgende, har du gode muligheder for at støtte dit barn i den udvikling, det er i gang
med.
Hvad er det, dit barn viser dig? Hvad kan det godt lide?
Hvad vækker absolut mindre begejstring?

Initiativer på skift
Det er væsentligt, at du ser og er opmærksom på, om dine
egne ideer stemmer overens med dit barns behov, og fx dit
barns egne initiativer. Du kan prøve at give dit barn et gensvar, som passer til det, dit barn har vist dig. Det er godt, når
dit kropssprog og din mimik stemmer med det, du siger.
Eksempel: Du ser, at dit barn begynder at gnide øjne og virke træt. Det har
pjevset lidt, selv om det næsten lige er kommet op fra en lur. Derfor er det overraskende for dig. Du skifter bleen, der var godt våd, og du giver dit barn mælk. Nu er det helt tydeligt
for dig, at dit barn er træt. På med overtøjet og ud i barnevognen. Dit barn græder lidt, men i løbet af
2 minutter kan du mærke, at en kort køretur i barnevognen vil bevirke, at det falder i søvn. Og ganske
rigtigt, dit barn sov i over en time.

Giv spædbarnet udfordringer
Eksempel: Du kan også støtte dit barn i at ligge på maven, med armene strakt og med hovedet højt hævet. Du gør det også nogle gange, selv om barnet brokker sig over det. Du opmuntrer dit barn og finder
på noget, der gør at det bliver lidt lettere for det at holde ud, når det ligger på maven. Du smiler måske,
eller laver lyde, som du ved, at dit barn synes er sjove at lytte til. For du ved, det er godt for udviklingen, at barnet ligger på maven.
Dit barn har nemlig også brug for, at det af og til selv skal kæmpe lidt for at opnå en tilfredsstillelse.
Ved at lægge lidt spændende legetøj uden for barnets rækkevidde, når det ligger på gulvet, så sker der
noget. Du gør barnet opmærksom på, at der er noget interessant, som det skal række ud efter for at nå.
Her vækker du både barnets interesse for og lyst til legetøjet.
Det skal kæmpe lidt med kroppen og bevægelserne i forhold til, hvad det plejer at gøre. Resultatet
bliver, når det går godt, at barnet oplever, det nyttede at strække sig, og det FIK fat i legetøjet, det ville
nå hen til. Det bruger og styrker ryggens muskler, koordinationsevnen og meget andet godt.
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2. Kan man ”snakke” med en baby på 4 måneder?
Ja, man kan godt kommunikere med et barn på 4 måneder. Du siger en masse ord, men dit barns svar er
ikke med ord i de første mange måneder. Dit barn svarer med lyde, ansigtsudtryk, små eller større bevægelser, ro eller uro i kroppen, spyt der kommer ud og ind. Du afpasser rent intuitivt dit svar efter det.
Man måske kan du og dit barn få endnu mere ud af at ”snakke sammen”. Her er samlet nogle ideer.
Du kan:
· Prøve, om du kan få øjenkontakt med dit barn, og så følge det, du mener, dit barn gerne vil.
· Fortælle med ord om det, der sker, eller det, I gør sammen, eller det, dit barn viser dig.
· Bruge en positiv stemmeføring, det virker rart på dit barn.
· Være opmærksom på, at I hver især udtrykker jer efter tur, først den ene, så vente på ”svar”, og
så er det den andens ”tur”. Det behøver ikke at være med ord, det kan også være med tegn fra
kroppen.
· Gøre det samme som dit barn, for eksempel smile, hvis det smiler til dig, sige den samme lyd
som det har sagt. Du kan også kommentere det, du ser, med en accepterende stemme.
· Bekræfte det, dit barn har vist dig, ved for eksempel at sige: ”Ja – du er sulten nu, jeg ved det
godt, om et øjeblik er mælken serveret, jeg skynder mig”.
· Skabe en god atmosfære, vise din glæde og dine positive
følelser.
· Sørge for at I har tid – og at I ikke bliver afbrudt af for eksempel telefon eller sms.
Både dit spædbarn og du selv tager initiativer til samvær og kontakt. Hvis du
synes, det er svært, eller hvis du føler,
du ikke har lyst til at koncentrere
dig om at være sammen med dit
barn på den måde, så er det en
rigtig god ide, at du fortæller om
det på kurset her. Du kan også
snakke med den sundhedsplejerske, som kommer hjemme hos
dig, om hvordan du har det.
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3. Sådan er dit barn, når I er sammen
Børnene kommer ned på gulvet, eller du sidder med dit barn på skødet.

Hvad har dit barn gang i rent udviklingsmæssigt lige nu?
Det kan mit barn allerbedst lide:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Jeg tror, det næste der sker, er:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Jeg prøver at hjælpe det med:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Jeg ville ønske, det kunne:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Jeg er i tvivl om:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Bruger du hjælpemidler til dit barn?
Babystol, hoppegynge, gangstol, skråstol, bæresele, slynge, autostol, aktivitetscenter, eller?
Ja jeg bruger...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Fordi...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Jeg synes, det er...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Jeg ville ønske...
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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4. Det går ikke altid, som du kunne tænke dig
Der er nok forskellige dage for jer. Nogle, hvor næsten alt glider
stille og roligt, og andre, hvor det bestemt ikke er sådan.

De gode dage
I vågner, du ved hvad dit barn plejer at have brug
for – mad, en tør ble, lidt morgentoilette. Morgenmad på bordet, måske en mand, der skal
på arbejde, og du har en grinende baby på
armen. Lidt leg på et tæppe, du har bredt
ud på gulvet, og så… Dagen er rolig i
lange perioder, og du ved, hvad du skal
gøre. Din baby får et par timer i barnevognen et par gange, mad, bleskift,
leg og snak, og dit barn er afslappet og
glad. Så det er du også.

De andre dage
Der kommer ofte en urolig nat før en
urolig dag. Søvn hos både voksne og
barn har måske været bidt over i alt for
mange små stykker. Du er træt, den lille
pjevser meget og er utilfreds med alt. Du
er i tvivl, om det nu er mad eller søvn, der
kommer først. Piveriet accelererer og bliver
muligvis afløst af rigtig gråd. Og det er ikke
altid, du kan få dit barn til at holde op med
at græde. Det skorter ellers ikke på forsøg. Men
på trods af din umage er det muligvis først, når
dit barn er helt udmattet, at gråden afløses af søvn.
Uanset hvad der skete: Du har været der for dit barn, og
du har gjort dit bedste.

God nok forælder?
Når du ikke kan finde ud af, hvad du skal gøre for at få dit barn til ro, kan du tænke, at du ikke slår til.
Du er usikker på, om du håndterer det hele så godt, som det er muligt. Er du i det hele taget god nok til
at tage vare på dit barn? Stort og svært spørgsmål. Det er yderst sjældent, at forældre ikke er forældreopgaven voksen. Men det er ofte, at du som forælder kan blive usikker på, om det nu er godt nok, det
du gør. Især når barnet græder meget og er svært at tolke.
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5. Er du i tvivl, om du gør det rigtige?
Nogle forældre er meget sikre på, hvordan de vil være sammen med deres barn, andre er mere søgende,
og atter andre er usikre.
Udbuddet af information om børn, og hvad forældre bør gøre med dem, har aldrig været større. Det er
alt fra kvinden med erfaringerne fra sine egne 2, 3 eller 4 børn og til professoren, der hele livet har
beskæftiget sig med børn fra den teoretiske side – og så en masse midt imellem.
Du kan spørge fagpersonerne omkring dig, lægen, sundhedsplejersken, pædagogen. Du har sikkert fundet ud af, at de ofte kommer med forskellige svar på det samme spørgsmål. Dét er, fordi der er mange
gode – men forskellige måder – at gøre den samme ting på. Det kommer an på så meget: dit barn, dig,
dine holdninger, dit netværk, traditioner du er vokset op med.
Vi har behov for viden og erfaring. Og viden om spædbørn på det teoretiske plan er eksploderet i de
seneste 10-20 år. Kunsten er at omsætte ny viden, så den passer til den praktiske dagligdag. Det er i alle
dagligdagens små detaljer, der lykkes eller ikke lykkes for dig, at du finder din følelse af sikkerhed eller
usikkerhed. Måske føler du dig som superforælder den ene dag og som verdens dårligste den næste dag.
Du er meget sammen med dit barn, og du er formentlig meget god til at pejle dig ind på, hvad det har
behov for. Det betyder ikke, at du skal lade være med at tage imod ideer fra andre. Venner, familie, bedsteforældre, andre småbørnsforældre og naboer kan du lytte til. Men du vil tit selv have gode bud på,
hvad der skal til her og nu. Det er jo også muligt at prøve, om en eller anden forandring vil betyde, at
alt ændres til det bedre. Har du gættet forkert, kan du gøre det om igen. Nogle gange skal du dog lige
vente lidt, før du kan være helt sikker på, om det nye du gør, det virker.

Måske kan du være mere modig?
Det sker jævnligt, at forældre holder sig tilbage fra en eller anden ting, fordi de er i tvivl om, hvad der
er bedst at gøre. Det kan være at flytte barnets seng ind i et andet værelse, give flere slags krydret mad,
når barnet er mere end 6 måneder, eller lægge det til at sove uden sutten. Men prøv det dog. Sæt nu det
var vejen til en ny vane, som er bedre end den gamle, så ville det da være ærgerligt, hvis du ikke testede det ud… Og ja, det kræver af og til lidt mod.
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6. Tips og ideer
Du kan tænke over, hvem du bruger, eller hvad du gør, når du er i tvivl om noget med dit barn? Og hvor
du får din viden fra. Er det familie, venner, veninder, naboen, dine eller kærestens forældre? Eller er det
din læge, sundhedsplejerske, pædagogen i dit ældre barns børnehave? Måske er du glad for et chatroom
på internettet eller en hjemmeside eller to, som du synes har informationer, du har tillid til. Det kan
også være bøger eller pjecemateriale.
Er du tilfreds med situationen – er det uvildig information, du får? Eller er du usikker på, om der er
”skjult reklame”, du bare ikke har opdaget endnu? Bruger du for meget tid på det, eller bliver du i tvivl,
når du har været i kontakt med dine kilder, eller synes du, det er passende for dig? Du kan prøve at
snakke med andre forældre og de fagpersoner, du er i kontakt med, om hvad de vil anbefale. Måske du
får nye og gode ideer.
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7. Samtale, kontakt og konflikt
Program
Velkomst og program
1. De mange kontakter i hverdagen
2. Kontakt, samtale og konflikt
3. En god ide – bliv på din egen banehalvdel
4. Forholdet mellem forældre og barn under forandring
5. Forældre som opdragere
6. Opdragelse – hvad får det dig til at tænke på?
7. Tips og ideer
Denne gang viser vi filmen: ”Bliv på din egen banehalvdel”.
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1. De mange kontakter i hverdagen
Et lille barn påvirkes meget af de omgivelser, det bliver født ind i. Og allermest af sine forældre.
Dét ved vi fra forskning, og dét ved vi fra praksis.
Sagt lidt banalt – men dog ikke mindre sandt – vil det barn, der vokser op med forældre, der udstråler
varme følelser, omsorg og kan tale ordentligt med hinanden, blive meget præget af dette. Både de følelser, der vises barnet, og de følelser, de voksne viser over for hinanden.
I det daglige er der utallige små og store situationer, hvor de to voksne kan vise barnet ”det gode
eksempel”: Under måltiderne, når man går i seng eller skal op om morgenen, på indkøb, når man har
gæster. Eller hvor man bare slapper af og laver ingenting.
Det kan også handle om de praktiske ting i dagligdagen, hvor man måske skal være sammen: Når vasketøjet ordnes, der laves mad, ryddes op, gøres rent, barn hentes og bringes, mades, bades, puttes til at
sove, osv.
I nogle tilfælde ved du lige præcis, om det er dig, der skal klare opgaverne, eller om det er din kæreste,
eller om det skal laves sammen. Det kan også være den af jer, som har den laveste tærskel for eksempel
for, hvor rodet eller snavset, der må være hjemme hos jer, der naturligt tager sig af det.
I alle de små og store situationer kan der sendes signaler om ro, gode og varme følelser for hinanden, og
at man kan ”tale sig til rette” om, hvad der skal ske og hvordan.
Heldigvis går alt dette i de fleste tilfælde godt, og den gode atmosfære når ned og hen til barnet. Der
er også gange, hvor det går knap så godt: Uenighed om fordelingen af de praktiske opgaver, eller hvor
meget den enkelte må være fraværende i hjemmet (gå ud med vennerne, være på arbejde eller have en
fritidsinteresse). Måske tackles de økonomiske dispositioner i familien dårligt. Der kan være tale om
forskellige grader af uenighed og misstemning, som altså ikke blot præger de voksne, men også opfanges
af barnet. Små børn har normalt gode antenner for at fornemme dårlig stemning.
Det er blandt andet disse uenigheder, der er emnet for denne gang. De situationer, hvor det kan være
vanskeligt at forstå den anden part og kommunikere hensigtsmæssigt. Der opstår let misforståelser, og
når følelserne kommer i kog, tager det ene ord måske det andet, og du får sagt noget, som sårer, eller du
føler dig selv såret og svigtet.
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2. Kontakt, samtale og konflikt
Vi skal se film om et par, der er uenige, og I får lejlighed til at diskutere filmen.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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3. En god ide - bliv på din egen banehalvdel
Det gode parforhold består af varme følelser for hinanden, mange rare situationer sammen, den fælles
kærlighed til barnet – og af samarbejde. I et samarbejde er det en meget stor fordel, hvis man fortæller,
hvad man står for, hvordan man ser situationer, og hvad man har lyst til. Og – at man lægger øre til,
hvordan den anden har det med de samme situationer.
Det, du måske har allermest lyst til at lægge vægt på, er alt det, du synes, der bliver gjort forkert, og
dér hvor aftaler ikke bliver overholdt. Føler du det sådan, kan du være ret sikker på, at det af din kæreste også vil blive opfattet lige så negativt, som du nok også mener det. Og I kommer sandsynligvis til at
blive endnu mere på kant med hinanden, end I var på forhånd.
I den situation er det hensigtsmæssigt, at du bliver på din egen banehalvdel - hvis du lige nu tænker på
kommunikation som en boldbane, hvor hver har sin banehalvdel. I modsætning til fodbold gælder det
dog i kommunikation om at blive på sin egen banehalvdel. Din banehalvdel handler om dig, hvad du har
brug for, hvad du tænker og føler, og hvad du godt kunne ønske dig. Modpartens banehalvdel er, hvad
den anden gør og føler, hvad den anden har brug for og kunne tænke sig.
I det øjeblik du bevæger dig over på den andens banehalvdel, så skaber det en følelse af at blive angrebet. Hvis du for eksempel siger: ”Det mener du jo ikke”, så er du ovre på den andens side og udtaler dig
om, hvad den anden mener. Det ved du jo ret beset ikke, lige så lidt som du mener, den anden kan vide,
hvad du tænker og føler!
Hvis man først får låst sig fast i at pådutte hinanden, hvad man tænker og føler, provokeres man, og det
vækker til modstand og forsvar. Derfor er det hjælpsomt i en konflikt, at du bliver på din egen banehalvdel og fortæller om dig selv.
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Nu har du prøvet, hvad det vil sige at snakke sammen, med respekt for hinandens banehalvdele. Hvilke
tanker gav det dig og hvordan var det, sammenlignet med hvordan du plejer at gøre?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Hvad synes du var succesfyldt for dig?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Hvordan tror du, din partner vil reagere på det?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Hvad vil du gøre for at holde fast i din succes næste gang, I er på kant med hinanden?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Vær dig selv
Børn er, som vi skrev ovenfor, følsomme overfor den måde, forældrene agerer rundt om dem, og
for eksempel den måde forældre
løser uenigheder på (”stemningen” omkring det), men
samtidig er børn stærke. De
kan godt tåle, at forældrene
en gang imellem råber op,
taber tålmodigheden eller
er stressede – blot det ikke
er den almindelige, gennemgående stemning og
naturligvis ikke, hvis det
får karakter af overgreb eller
gengældelse.
Det er den samlede mængde og
type af omsorg, der er vigtig.
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4. Forholdet mellem forældre og barn under forandring
I løbet af en generation eller to skete der markante ændringer i synet på børn, familieliv og børneopdragelse.
I nogle perioder har fællesskab været en væsentlig
værdi for så et 10-år senere at svinge mod værdier,
hvor det enkelte individ kommer i centrum. De
samfundsmæssige betingelser, for eksempel
barsels- og forældreorlov, mulighed for at
være hjemme fra arbejde, når børn er
syge osv., spiller en stor rolle og har
ændret sig flere gange inden for de
seneste årtier. Det betyder også
noget, hvor man er vokset op (i
et andet land end Danmark, på
landet, i et ø-samfund eller
i en storby osv.), ligesom
det har betydning, hvilke
erfaringer I hver især har
med jer.
På næste side kan I se – i
meget grove træk – hvor
forskelligt synet på barnet
har været, set ud fra en
dansk sammenhæng.
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Før 1980 (cirka)

I dag

Syn på
nyfødte

Man opfattede ikke spædbarnet som et selvstændigt væsen. Lige efter fødslen på sygehuset blev barnet undersøgt, vasket, fik tøj på
og blev lagt ned i en vugge. Holdningen var,
at barnet skulle spise, sove og modnes. Barnet
kom kun ind til moren, når det skulle ammes.
Man anså ikke amningen for særlig vigtig.
Mor og barn var indlagt cirka 5 dage i forbindelse med fødslen. Faren kunne komme
på besøg om aftenen.

Der bliver lagt stadig større vægt på kontakten mellem forældre og barn lige efter
fødslen. Mor og barn adskilles helst ikke
lige efter fødslen, ligesom faren mange steder har mulighed for at være sammen med
mor og barn. Man anser det som væsentligt, at barnet bliver ammet.
Opholdet på sygehuset efter fødslen bliver
stadig kortere.

Barnets
udvikling

Man så på spædbarnet som et lille væsen,
der skulle stimuleres og ”fyldes på”, for at
det kunne udvikle sig. Det nyfødte barn
blev regnet for et ubeskrevet blad.
For eksempel mente man ikke, at spædbarnet kunne knytte kontakt til forældrene
eller var aktivt i samspillet og kontakten
med omgivelserne, før det var nogle uger
gammelt.

Vores viden om det nyfødte barn er forøget
betydeligt.
Man ved, at barnet kommer til verden med
forskellige kompetencer. Alle nyfødte børn
har stort behov for kontakt med forældrene
lige fra fødslen. Man ved, at samspillet
mellem det spæde barn og forældrene er af
meget stor betydning for barnets udvikling.
Nyfødte kan også være mere eller mindre
robuste.

Barnets
opdragelse

I opdragelsen betonedes grænsesætning og
det at lære barnet gode manerer. Forældrene
var bange for at få et tyrannisk og forkælet
barn, hvis de tog spædbarnet op, når det
græd. Det var tilladt for forældre at bruge
hårdhændede metoder i opdragelsen af småbørn. Mange børn blev opdraget med forbud
og straf i form af dask, smæk og isolation
(stuearrest). Det var en almindelig holdning,
at ”hvis barnet ikke vil høre, må det føle.”
Barselsorloven var kort. Mange mødre gik
hjemme, mens børnene var små, og mange
børn blev passet i hjemmet. Familien var
det helt dominerende og primære omdrejningspunkt, når det gjaldt opdragelse af de
allermindste børn.

I 1997 blev forældrenes revselsesret afskaffet. Moderne opdragelse tager udgangspunkt i barnets modenhed og udvikling.
Kernen i det hele er det lille barns behov
for kærlighed og tryghed. Og barnets udvikling stimuleres gennem positiv kontakt,
oplevelser og gode erfaringer med voksne.
Barselsorloven bliver over en årrække
betydelig længere, og fædre får også ret til
orlov sammen med barnet.
De allerfleste børn er i daginstitution eller dagpleje. En del af den daglige omsorg
og samspillet med andre voksne og børn
foregår her.

Det kan være, at du som forælder forholder dig på en anden måde til dit barn, end du kan huske, dine
forældre forholdt sig til dig, dengang du var barn.
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5. Forældre som opdragere
Der er ikke noget bestemt tidspunkt, hvor I som forældre begynder at opdrage jeres barn. Du afstemmer
det, der sker, efter dit barns reaktioner. Du ved efterhånden, hvad der virker, ud fra de bittesmå tegn,
du som forælder har fået lært dig. Og barnet forbinder tryghed og varme med jeres nærvær og også med
jeres gensvar på det, der klemmer. I den forstand kan man sige, at ”opdragelsen” starter fra dag 1, og at
den er indeholdt i alle de situationer, du har sammen med dit barn.
Hvad du vælger, vil i mange tilfælde være noget, du gør intuitivt, hvor du helt sikkert også bruger din
sunde fornuft. De valg, du træffer, har en stærk sammenhæng med de værdier og idealer, du har for,
hvilken opdragelse du ønsker, dit barn skal have.

Samspillet og den menneskelige varme
mellem forældre og barn er kernen i
alt, hvad der sker.
Børn har brug for at opleve
deres forældres grænser og se, at de voksne
også bliver trætte.
Men hvis man som
forælder er konstant
følelsessvingende
eller gennemgående
vred, afvisende eller
straffende, vil det
naturligvis modvirke
et sundt samspil. Og
det bliver vanskeligt
for barnet at udvikle
selvstændighed, fordi
det mangler trygt
samvær.
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8. Dit barn udvikler sig
Program
Velkomst og program
1.
2.
3.
4.
5.

Hjernen udvikles, når den bruges
Jeres værdier i opdragelsen
Dit barns udvikling lige nu
Dit barn
Afslutning
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1. Hjernen udvikles, når den bruges
Hjernens udvikling er helt central for barnet – og den sker ikke bare af sig selv.

Når dit barn bruger sin hjerne, for eksempel når det
bevæger sig, er i kontakt med dig eller andre
mennesker, når det leger, pludrer og snakker,
danser eller synger, så er der aktivitet i
forskellige områder af hjernen. Når dit barn
bruger og udvikler sit sprog, aktiveres
hjernen i ét område, og når dit barn
bevæger sig for at gå på sine to ben,
så er det et andet område, der
aktiveres. Man kan faktisk måle
aktiviteterne helt ned i den
enkelte nervecelle.

Nervecellerne i hjernen
skal danne forbindelser
med hinanden
Nogle af hjernens strukturer kan
sammenlignes med mægtige
bundter af ledninger.
Ledningerne er forbindelser
mellem de enkelte nerveceller.
Der bliver skabt uendeligt mange
forbindelser mellem forskellige dele
af hjernens celler, når hjernen
bruges.
Det er vigtigt, at de enkelte ledninger er
isoleret i forhold til hinanden. Isolationen
består af fedtvæv, som gradvist lægger sig uden på
nervetrådene, efterhånden som barnet udvikler sig (du
kan se tegningerne under gang 4, side 6).
Hjernens udvikling og det, barnet kan, hænger sammen. Fx skal hjernen have udviklet sig til et vist
niveau, før barnet kan begynde at gå, samtidig med at barnet stadig eksperimenterer med sin balance og
med at styre sin krop. Disse aktiviteter påvirker igen hjernens udvikling, så barnet får nye muligheder, fx
kan gå på trapper, når det er omkring et par år.
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Det er altså vigtige processer, vi taler om!
Nogle forhold, fx om dit barn sover nok, har også betydning for, at de kemiske processer i hjernen kan
foregå i ro og mag.

Hvordan søvn kan støtte barnets udvikling
Søvn har en særlig betydning. Hjernen og kroppen har brug for hvile for at komme til kræfter. Kroppen
reparerer sig selv, mens dit barn sover. For eksempel betyder drømme og andre søvnfaser, at der ryddes op
i alle de indtryk, aktiviteter og følelser, som dit barn har været optaget af, mens det var vågent og i
aktivitet. Søvn styrker dit barns udvikling ved, at det bliver klar i hovedet og parat til nye udfordringer, når
det har sovet nok. Og mens det sover, produceres der forskellige enzymer og væksthormon, som styrer dit
barns vækst.

Håndtering af
dagligdagen
Stress og jag, dårligt humør og
dårlig stemning betyder, at
overskuddet til at gøre nye
ting, der styrker samvær og
barnets udvikling, bliver
mindre. I modsætning til dette
er det godt for dit barns
udvikling, når det oplever
livsglæde, fantasi, dejligt
samvær, sjove lege og ting I
gør sammen.
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En far og en mor ser ikke nødvendigvis ens på opdragelse. Det behøver de heller ikke ned i detaljen, for
2.godt
Jeres
værdier
i opdragelsen
barnet må
mærke,
at der er nogle
forskelle – selv om det nok i store træk er en fordel at være enige.
•
•

Nogle forældre håndterer de fleste situationer med ophøjet ro – andre forældre bliver hurtigt
urolige og usikre på, hvad de nu skal stille op.
Nogle forældre reagerer nemt med at blive hidsige – andre forældre har udpræget tålmodighed.

Dette skal ses i sammenhæng med:
•

Nogle børn tåler meget og udstråler ro og robusthed - andre børn er mere sensible overfor nye
indtryk og virker sarte.

Dit barn udvikler sig ved at prøve sig frem, fejle, lære af fejlene og prøve igen. Når du giver dit barn varme,
støtte og opmuntring, så giver du det også mod på at prøve andre ting. Som forælder betyder du enormt
meget for, hvordan dit barn udvikler sig. Det er godt for dit barn, at du kan være fleksibel.

Børneopdragelse før og nu
Synet på børn og børneopdragelse var anderledes for
30-40 år siden. Børneopdragelse byggede på at
skælde ud, straffe, også med vold og andre
hårdhændede metoder, og få barnet til at føle
sig skamfuldt. (Du kan se mere under gang 7,
side 8).
I dag ved man, at den hårdhændede
opdragelse er skadelig for barnets
udvikling. Børn som opdrages med
straf, ”skæld ud” og vold kan få ringe
tiltro til sig selv og kan blive
skamfulde, føle skyldfølelse, had,
trods, raseri og hævngerrighed.
Forholdet til andre voksne og børn kan
være præget af negative og aggressive
følelser.
Når følelserne kommer i kog, eller hvis
afmagten eller trætheden har sat ind, kan
det imidlertid være svært ikke at gentage
sine egne forældres reaktioner.
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Det kan sidde dybt i én, hvordan det var engang. Men det kan til en vis grad godt lade sig gøre at ændre de
indgroede modeller fra tidligere. Du kan fx teste igennem, hvad du vil gøre, når du bliver presset af noget, du ved,
du har svært ved at tackle (se fx gang 4, punkt 4 om at reagere hårdhændet, når spædbarnet græder). Synes I, at
det volder jer mange spekulationer, er det væsentligt, at I snakker om det her på kurset. Måske har I behov for
yderligere hjælp.
Det er også vigtigt at kunne tilgive sig selv i den slags situationer. Det er også en god ballast, hvis I kan styrke
hinanden i at håndtere ”de blinde pletter”: Lave nogle aftaler om at hjælpe hinanden i særlige situationer, hvor den
ene forælder ved, at det kan blive svært at håndtere en vanskelig episode.

Hvad vil du gerne opdrage dit barn til?

Hvad vil du lægge vægt på? Nedenfor er en liste med forskellige egenskaber. Prøv at give hver af dem et tal:
1. Det, du synes er mest væsentligt.
2. Det, du synes er temmelig væsentligt.
3. Det, du synes er mindst væsentligt.














Barnet skal være udholdende, det skal hærdes og lære at vente
(Fx: Det må gerne græde lidt, før det får mad eller en ren ble)
Barnet skal kunne modtage og give kærlighed og varme
(Fx: Det skal kunne lide at ae, give knus og kys)
Barnet skal kunne leve sig ind i andre menneskers behov
(Fx: Det skal kunne leve sig ind i, at andre børn er kede af det)
Barnet skal kunne se verden fra den humoristiske side
(Fx: der skal være sjov og morskab hjemme hos os)
Barnet skal gøre, hvad der bliver sagt
(Fx: Det skal lære at gøre, hvad jeg gerne vil have, det skal gøre)
Barnet skal have orden i sine ting og være meget målrettet
(Fx: Ting sker på bestemte tidspunkter, det vil jeg arbejde efter, og det må barnet rette sig efter)
Barnet skal være selvstændigt
(Fx: Det er med til at bestemme. De initiativer det tager, vil jeg støtte)
Barnet skal være kreativt
(Fx: Der er plads til det uforudsete, det impulsive. Det skal bruge sin fantasi, og ikke alt skal gå efter
en snor)
Barnet skal være ærligt
(Fx: Det må ikke lyve eller omgås lemfældigt med sandheden. Det skal fortælle, hvis det har taget
noget, det ikke måtte)
Barnet skal kende sit eget værd
(Fx: Når barnet kender sit eget værd, så bliver det ikke så let et offer for andres indflydelse)
Barnet skal kunne se sig selv som del af et større fællesskab
(Fx: Barnet tager hensyn til andre og hjælper til, hvor det kan se, at der er behov for det)
Skriv selv:__________________________________________________________________
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Dit samspil med dit barn
Vælg et af de egenskaber, du har sat højest, og fortæl hvordan du kan støtte dit barns udvikling i den
retning.
For at styrke den enkelte egenskab vil jeg lægge vægt på
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

For at styrke den enkelte egenskab vil jeg lægge vægt på
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3. Dit barns udvikling lige nu
Dit barn på 1 år har travlt med at komme ud i verden og undersøge den. Det suger indtryk og oplevelser til
sig. Det er trygt, hviler i sig selv og ved, hvor det har dig. Derfor er det klar til at komme ud og udforske den
lidt større verden – i sikker forvisning om, at det hurtigt kan vende tilbage til en tryg og sikker favn.

Måske vil du opleve, at dit barn skiftevis går til og fra de nye
oplevelser, du giver det mulighed for. Det vil gerne lige
tilbage for at tjekke med dig, om det nu også er
sikkert og ok, hvad det har gang i. Hvis du ryster
på hovedet og ser forskrækket ud, vil dit
barn måske tænke: ”Det her er ikke helt
sikkert. Hvad sker der nu?”. Hvis du
smiler og nikker til dit barn, vil det
lære, at når du siger god for det,
så kan det fortsætte og trygt
udforske videre.

Dit barn lærer rigtig
meget igennem dig: om
sig selv, når du med
bevægelser og mimik
reagerer på de følelser,
det viser dig. Eller når
det er ked af det, glad,
træt, søvnig, eller
noget smager dejligt,
så reagerer du og viser
dit barn, hvad du
synes. Det er på den
måde, du indirekte
fortæller dit barn, at du
forstår oplevelserne og de
følelser, der vækkes i det.
Gradvist vil dit barn erfare:
”Det er sådan det føles, når jeg
er ked af det, eller når jeg er
glad”.
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Hvad forstår dit barn?
Børn i 1-års alderen forstår mange ting og opfatter alle mulige indtryk såsom bevægelser (når du
gestikulerer, fx nikker og ryster på hovedet), ansigtsudtryk (du ser glad ud, betænkelig, sur osv.) og
stemninger (fx om der er glæde og sjov eller stresset). Dit 1-årige barn reagerer også nu, når du kalder på
det ved at bruge dets navn. Det genkender og reagerer også på en del andre ord: Hej, Mad, Mor, Far. Det
reagerer sandsynligvis på ordet ”Nej”, hvis det rækker ud efter noget.
Men dit barn kan ikke kontrollere sin lyst selv, hvis der er noget, det gerne vil have. Når du eller en anden
person, der kunne sige ”Nej”, er fraværende, så kan barnet ikke lade være med at følge sin umiddelbare
impuls. Det kan være, det gerne vil have fat i fjernbetjeningen til Tv’et eller den mobiltelefon, du lige har
efterladt på bordet. Dit barn skal være 2 – 3 år eller måske endnu ældre, før det er modent nok til at holde
sig tilbage selv, når det virkelig har lyst til at gøre noget.

Dit barns sprog
Sprog udvikles gradvist, og du støtter dit barns sproglige udvikling ved at vise interesse for, hvad det prøver
at sige. Du kan være i øjenkontakt med dit barn, når det prøver at fortælle dig noget. Du kan også gentage
det, dit barn siger i en sætning. På den måde videreudvikles dit barns sprog. Et eksempel kan være, hvis dit
barn siger ”mam-mam gul-lul”, så kan du sige: ”Ja, du skal have mad, og der er gulerødder. De smager
dejligt.” Dit barns sprog handler om her og nu – konkrete ting. Barnet skal på lidt længere sigt gradvis bruge
sin fantasi, følelser og sine forestillingsevner, når I læser en bog sammen.
Når du læser for dit barn, så skaber du en følelse af samhørighed og tryghed. Det kan blive til en hyggestund, hvor I kan slappe af. Dit barn lærer også at koncentrere sig. Både om det, du siger, men også om
alle de andre ting, der sker. Det lærer nye ord. Lige nu peger I måske mest og siger lyde og enkelte ord.

Krop og bevægelse
Mange børn starter med at tage deres første skridt, når de er cirka 1 år. I den alder har barnet brug for at få
lov til at øve sig i at holde balancen med hjælp af armene. Dit barn skal have mange muligheder for at prøve
sine nye færdigheder. For eksempel at gå fra den ene voksnes favn til den andens. Det har måske mest
succes, hvis det går med legetøj i hånden, fordi det minder om, at der er ”lidt fast grund”, hvis det er ved at
miste balancen.
Du kan også lære dit barn at sætte sig ned på numsen, når balancen er ved at svigte, og det er lige før, det
falder. En ble er god polstring. Når det vakler, så trækker du blidt i bukserne, så det lander på den polstrede
bag. Efter nogle forsøg vil dit barn lære bevægelsen så godt at kende, at det kan sætte sig selv, når det føler
sig usikker.
Dit barn bruger kroppen til at undersøge verden med og det lærer mange ting ved hjælp af kroppen. Det er
nysgerrigt og har en stor appetit på livet og på at udforske.
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Det er godt for barnet, når du er opmærksom på, hvad det har gang i, og du støtter det. Nysgerrighed og
aktivitet er drivkraften i dit barns udvikling og alt det, det lærer sig.
Dit barn på 1 år elsker tumlelege og kan godt lide at være sammen med dig. Men dit barn holder sikkert
også af at være sammen med andre børn, der er fysisk aktive, som det selv er. Børn lærer af hinanden, de
efterligner og gentager det, andre børn gør.
Børn i 1- års alderen er også meget optaget af sang og musik, og mange børn ”rokker” i takt til musikken.
De har stor glæde af sang og af at gøre fagter sammen med forældrene.

Naturen

Dit barn bliver også optaget af ting i naturen, og alt er spændende. Det kan være både jord, sten, sand,
vand, blomster og grønt. At være ude i naturen med dig åbner store udfoldelsesmuligheder for barnet.
Man behøver ikke som forælder til det 1-årige barn at arrangere så meget. En tur ud på en græsplæne eller
en tur ned i gården vil være en oplevelse for barnet.

Legetøj

Når dit barn oplever nyt legetøj, vil det først
udforske legetøjet, inden det opdager, hvordan
det bruges. Som forælder må du have
tålmodighed og lade barnet selv
undersøge tingene grundigt.
Køkkenredskaber som piskeris,
opbevaringsboks, gryde og
grydeske synes de fleste børn
rigtig godt om at undersøge og
afprøve.
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Travlhed og stress
Hverdagslivet med et barn kan ind imellem være stressende. Det handler i høj grad om at bestemme sig for,
hvor meget du og dit barn, skal nå i løbet af dagen og ugen. Jo mindre du ønskerat nå, jo mindre er
sandsynligheden for, at I stresses.
Nogle børn nyder samværet med forældrene og de mange andre børn og forældre. Men der er også mange
børn i denne alder, der har svært ved at overskue alt det, der sker. De bliver urolige af aktiviteterne.
Melder du jer til noget, så bed altid om en prøvetime. Kig på dit barn og se, hvordan hun/han reagerer. Er
hun/han glad og nyder det, så kan du overveje, om hun ikke skal fortsætte - men har hun svært ved at
kapere oplevelsen, så vent en sæson eller to.
Lige så godt det er at lære at dyrke fritidsinteresser, lige så vigtigt er det at lære at lave ingenting.
Afsæt tid til intet at lave, bortset fra at være sammen. Børn har brug for pauser, hvor de selv kan tage
initiativer. På den måde kommer der gang i fantasien og udforskningen af verden.
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4. Dit barn

Gruppe arbejde, gerne på tværs af par.
•
•
•

Grupperne har ca. 30 minutter til gruppearbejdet.
Gå i gruppen og få en dialog med hinanden omkring temaerne i cirklen.
I kan f.eks. vælge ud fra hvad der er mest aktuelt for Jer og jeres barn lige nu. Drøft gerne, hvad der
lykkes rigtigt godt /eller hvad I ønsker.

Det kan være, at I under samtalen inspirerer hinanden. Måske er der ideer I kan bruge til at styrke jeres
barns udvikling.
Cirklen skal ses som en inspiration.

Kursus afslutning
Her til sidst, vil vi gerne snakke med Jer om: ”Hvad har gjort størst indtryk på dig” i løbet af kurset?
Vi siger farvel og tak for denne gang og hav det rigtigt godt med Jer selv og jeres barn.
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Tips og ideer
Dit barn begynder at bevæge sig rundt. Børn udforsker. Det
betyder, at det er slut med at, at de bliver der hvor de bliver sat.
Barnet er i en alder, hvor du som forælder hele tiden overraskes
over, hvor hurtigt dit barns udvikling går. Brug nedenstående
tjekliste som inspiration til at se på sikkerheden i jeres hjem.
Sæt alle rengøringsmidler, toiletbørste og kemikalier væk fra
gulv og skabe i børnehøjde. Evt. i et skab der kan aflåses.
Skabe og skuffer, der indeholder skadelige ting, skal låses – med en børnesikring.
Ingen løse ledninger. Det er klogt, at barnet ikke kan få fat i ledninger – til lamper o. lign. Obs. stikkontakter
Dæk skarpe hjørner. Barnet vil i en periode være en usikker fodgænger.
Fjern tunge genstande, der vil kunne vælte over dit barn, hvis der bliver rykket eller skubbet til noget.
Dækkeservietter og duge kan være farlige. Undgå skoldningsulykker f.eks. stearinlys, kaffe mm.
Ovn, grill, og brændeovne skal børnesikres. Varmekilder kan give forbrændinger ved berøring og barnets
nervesystem er endnu ikke så udviklet, så barnet kan fjerne hænderne o lign. I tide.
Adgang til trapper og altaner skal afpasses børn og vinduer sikres.
Ved svømmebassiner, fiskedamme og vandløb skal børn ikke opholde sig uden konstant voksent opsyn.
Børn kan drukne på få centimeter vand, da deres rum retningssans ikke er fuldt udviklet.
Medicin og vitaminpiller skal væk fra børns rækkevidde. Børn skal på ingen måde have adgang til medicin.
Vitaminpiller ligne og smager af slik men er ret så giftige i større doser end beregnet.
Tjek giftige planter i hus og have.
Askebæger og tobak skal være væk fra børn rækkevidde. En lille stump cigaret kan være livsfarligt for et
barn at spise.
Læs mere www.sundhedsoplysningen.dk ”Små børns sikkerhed og Børnesikkerhed 0-15 år.
Ring til ”Giftlinjen” som er åben døgnet rundt, hvis du er i tvivl. Tlf. 82121212
Handleguide og oplysninger omkring de mest almindelige børnesygdomme kan du f.eks. finde på
Syge børn. www.sygeboern.dk
www.sst.dk
www.sundhedsoplysning.dk
Samt på App

- smitsomme sygdomme hos børn og unge.

”Min baby”

91

En god start

sammen

Førstehjælps guide
Klemning
•

Fingre, hænder og fødder: afkøling

Snitsår
•
•

Vask med vand og sæbe.
Sprøjtende blødning: kompression

Bidsår
•
•

Risiko for infektion med bakterier – bid af andre børn – bid af dyr
Altid kontakt læge.

Hjernerystelse og søg læge hvis barnet
•
•
•
•
•
•

Har været bevidstløst
Har kastet op
Er sløvt og pirreligt
Opfører sig anderledes
Efter bedring igen bliver dårligt
Ring 112 hvis barnet er bevidstløst

Gift på huden
•

Skyl straks med rindende vand. Hvis der også er forurening da evt. vask med sæbe og skyl grundigt
efter.

Forgiftninger
•
•
•

Ved ætsende stoffer, skal du ofte skylle i lang tid.
Medbring altid medicin æske, emballage, plantedele mm.
Evt. Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 - læge, skadestue, 112

Forbrændinger
•
•
•

Skyl med køligt/lunkent vand i mindst 30 min eller til smerten holder op
Husk at tage tøjet af – også bleen. Hold resten af kroppen varm
Ved større forbrændinger
o dvs. som den skade slidte håndflade, eller hvis der er flere blærer eller sortfarvning af
huden. Særlig vigtigt er det hvis skaden er i ansigt, på hals, hænder, fødder eller omkring
kønsorganerne.
o Start afkøling og ring 112
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Drukning
Hold ALTID øje med børn i nærheden af vand, små børn (ca. 0-4 år) kan drukne på få centimeter vand.
Bevidstløs
•
•

Genoplivning så snart barnet er kommet op
Ring 112 og fortsæt genoplivning til redningsmandskab ankommer

Fremmedlegemer i luftvejene når barnet er ved bevidsthed
•
•
•
•

Barnet opfordres til at hoste
Ved synligt fremmedlegeme i munden fjernes dette
BEVAR ROEN!
Handling for at fjerne fremmedlegemet, hvis barnet er ved bevidsthed:
o Under 1 år - 5 dunk i ryggen
o Over 1 år - 5 tryk i maven - placer barnet med ryggen mod din mave og pres med begge
arme mod barnets mave

Livgivende førstehjælp
Hvis barnet er bevidstløs
•
•

Barnets mund undersøges og eventuelle fremmedlegemer fjernes
Vejrtrækning vurderes.

Barnet er bevidstløst uden normal vejrtrækning
•
•

Start med 5 indblæsninger, herefter skiftevis:
30 tryk mod barnets hjerte i barnets venstre brysthalvdel omkring brystbenet + 2 indblæsninger
over næse og mund samtidigt.

Handleguide og oplysninger om førstehjælp kan du f.eks. finde på
www.netdoktor.dk/tema/foerstehjaelp.shtml
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