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I dag er der andre nuancer i den offentlige vurdering af 
børns opvækstvilkår. Vi ved godt, at gode jobs eller høje 
lønninger – pæne adresser, store biler eller flotte forhaver 
ikke gør det alene. Faktisk findes der en hel del eksempler 
på, at børn fra de såkaldt privilegerede familier også 
lider svigt, og også roder sig ud i noget af alt det, som vi 
ønsker at spare vores børn for. Vi læser det i aviserne – 
Politikerbarn begår selvmord. Skuespillerbarn taget med 
stoffer. Toplederbarn er psykisk syg. Erhvervschefens søn 
taget for butikstyveri. Vi er ikke fredet, uanset hvor flot en 
baggrund vi kan stille frem. 

Og i bund og grund er det vel også fløjtende ligegyldigt. 
I hjertet ved enhver forælder, at menneskelig lykke og 
kærlighed ikke hænger sammen med materialistiske 
fordele. Fakta er, at den grad af kærlighed, omsorg og 
støtte vi kan give vores børn, ikke har nogen som helst 
sammenhæng med tallene på årsopgørelsen eller den 
aktuelle adresse. Børn, som er vant til at spare, kan udvikle 
sig til økonomisk ansvarlige, kærlige og gavmilde unge og 
voksne. Og børn, som er vant til overflod og gavmildhed, 
kan udvikle egoistiske og begærlige personlighedstræk. 
Og omvendt. Der findes ingen regler. Børn, som får 
masser af kærlighed, kan i teenageårene sammenfatte 
den opfattelse, at de er blevet svigtede og oversete som 
børn. Og børn som i vid udstrækning er overladt til at 
klare sig selv, kan føle sig varigt elskede og værdsatte som 
teenagere. Og omvendt. Her er ingen gyldne regler. Ingen 
forudsigelig årsag-virknings bølge. Kun tro, håb, kærlig 
indsats og krydsede fingre. 

Den kroniske afvisning
Eller kunsten at anerkende teenagerens version af historien uden at miste sin egen forstand

Børn er forskellige. De er født forskellige, og de formes af forskellige former for opvækst. 
I ”gamle dage” talte vi om, at børn var privilegerede, hvis de kom fra ”gode hjem”. Og ”gode 
hjem” var det samme som velhavende – eller i hvert fald økonomisk velstående i et omfang, 
som havde råd til de månedlige udgifter og et vist omfang af statussymboler. ”Gode hjem” 
kunne også betyde veluddannede forældre – eller forældre med gode jobs, typisk leder- eller 
mellemlederstillinger.

“
“



Copyright Anni Simonsen ©  MANUALEN til din teenager 21

Besøg fra en anden verden
Vi kan puffe og præge. Vi kan løfte og støtte. Vi kan 
kræve og yde. Vi kan være gode rollemodeller. Vi kan vise 
opmærksomhed og vi kan vise tillid. Og vi kan komme 
til at gøre det hele lidt for meget – eller lidt for lidt. Der 
findes ingen tilgængelig facitliste – og jeg kender kun en 
opskrift, som stadig har ufattelig relevans. Den findes 
i bogen ”De kære børn” som er skrevet af en svensk 
dame ved navn Anna Wahlgren. Som mor til ni børn har 
hun erfaringsgrundlaget i orden, når hun fortæller om 
udfordringer og løsninger på alle alderstrin – fra nyfødt til 
18 årig. Der har i nyere tid været megen debat om hendes 
liv og metoder generelt, men jeg vil gerne fremhæve 
et enkelt træk ved hendes holdninger, som jeg har stor 
respekt for. Hendes gennemgående budskab er, at vi skal 
betragte vores børn, som besøgende fra en anden verden. 
Vores opgave er at vise dem, hvordan denne verden 
fungerer, være gode værter for dem, og i det hele taget 
være til rådighed med vores viden uden at tage ansvaret 
fra vores børn. Vi skal betragte dem som kompetente 
væsener, som gør deres allerbedste. Vi skal vise tillid til 
deres evner og kvaliteter, og vi skal tage ved lære af deres 
åbne og uspolerede tilgang til livet. Og så skal vi være der 
for dem med al vores kærlighed og viden. Det kan være 
en stor udfordring, når det handler om teenagere. Men 
præcis ligesom spædbarnets skrig er et spørgsmål, er 
også teenagerens adfærd et spørgsmål. Når spædbarnet 
med sit skrig spørger ”er det her farligt?” besvarer vi det 
med vores adfærd og kærlighed ”alt er trygt og jeg passer 
på dig”. Når teenageren siger ”skrid ud af mit liv” er det 
et spørgsmål, som lyder: ”mener du virkelig at du elsker 
mig uanset hvad?” og bør besvares med ”ja, jeg elsker 
dig – jeg accepterer dig og jeg er her for dig uanset hvad.” 
Om ikke i tale, så i ord. Det kan tage tid. Og det kan være 

Når teenageren siger ”skrid ud af mit 
liv” er det et camoufleret spørgsmål, 
som lyder: ”mener du virkelig at du 
elsker mig uanset hvad?”
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slidsomt. Jeg har siddet med en teenager, som hårdnakket 
hævdede at han havde haft verdens usleste barndom. 
Han blev slået og svigtet og skældt ud i en uendelighed. 
Han var kronisk utryg, og havde ingen i hele verden, som 
han kunne stole på. Jeg ved at han havde haft en meget 
kærlig opvækst. Jeg ved at han aldrig var blevet slået eller 
ladt alene hjemme. Jeg ved at de gange han var blevet 
skældt ud, kunne tælles på en hånd. Men jo mere jeg ikke 
accepterede hans version af den mørke barndom, jo mere 
ville han ikke tale med mig. Han krævede accept af sine 
erindringer. Og sådan er teenagere – præcis ligesom alle 
andre mennesker. Vi kræver accept af vores opfattelse 
af tingene. Først når vi møder den accept, er vi i stand 
til at åbne os for, at andre mennesker måske har oplevet 
tingene anderledes. 

Sikkerhedszonen
Der er en tendens til, at teenagere kan samles om fælles 
gods. Og ofte er det fælles gods af en karakter, som ikke er 
entydigt positivt. Det er som om de skal igennem en mørk 
fase af deres dannelse, før de rigtig er klar til at træde ud i 
lyset. Det kan vise sig ved, at de bliver hårde og afvisende. 
Eller bebrejdende og anklagende. Eller måske ”bare” tavse 
og indesluttede. I en periode er der ingen tvivl i deres sind 
om, at du – forælderen – er den sande modstander. At det 
først og fremmest handler om, at holde dig på afstand. 
Og at enhver kommunikation skal få dig til at indse, hvor 
forkert du har handlet. Det kan være en hård fase, som går 
nemmest og hurtigst, hvis du kan holde fingrene for dig 
selv, blive i periferien af dit barns liv, være klar til at gribe 
ind, hvis der sker ulykker og ellers bare lade tingene være 
som de er…. Teenageren spørger med sin adfærd, ”forstår 
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du hvor meget du har svigtet mig – hvor svigtet jeg føler 
mig?” Og du skal svare med din adfærd, ”jeg ser og hører 
dig, jeg oplever det anderledes, men anerkender det du er 
igennem – det er svært for dig, og jeg har tillid til at du på 
et tidspunkt også husker de gode ting, og imens er jeg lige 
her for dig når som helst.” 

Glem bebrejdelserne
Du skal ikke – jeg gentager IKKE – forfalde til at bebrejde 
din unge. ”Er du klar over, hvor hårdt det er for mig 
at høre på?” ”Ved du hvor uretfærdig du er?” ”Er du 
fuldstændig ligeglad med, at jeg bliver frygtelig ked af 
det?” Lad være. Lad være. Lad være. Det bringer dig 
INGEN steder. Bebrejdelser tjener kun til at optrappe 
kontrasterne imellem din teenagers verdensbillede og din 
version af ”sandheden”. Husk dig selv på at sandhed er 
subjektiv. Vi husker alle sammen på en yderst personlig 
måde. Og det kan sagtens være, at den måde du husker 
på, i virkeligheden udelader nogle vigtige detaljer, som 
har stor betydning for din unges opfattelse. Giv tid og lad 
være med at gå ind i diskussionen om, hvem der har ret og 
hvem der tager fejl. Selv hvis du vinder debatten, har du 
tabt slaget. At kunne klare dit barn verbalt, skaber ingen 
kontakt og kærlighed imellem jer. Tværtimod. 

De store følelser
At være teenageforælder er udviklende og lærerigt. Det 
kræver dig 100 procent noget af tiden – og andet af 
tiden skal du bare holde helt fri og slappe af med et halvt 
øje på din unge. Det meste af tiden er du opmærksom 
og bekymret – og indimellem er du bare taknemmelig 
og lettet. Og så er der de rigtigt svære stunder, hvor du 
føler dig max magtesløs. Når dit barn siger ”jeg har ikke 
noget at leve for” eller ”uanset hvad så kan jeg åbenbart 
ikke gøre noget rigtigt” eller ”jeg bliver aldrig glad igen”. 
Teenagere kan være ekstremt sårbare og have gigantiske 
udsving i deres følelsesmæssige tilstand. Den ene time 
er de i himlen og alt er muligt. Det næste øjeblik har de 
mistet lysten til livet. Som forældre bliver vi trukket med 
rundt i den følelsesmæssige arena, og har ind imellem nok 
at gøre med at holde balancen i det store drama, der kan 
udfolde sig for øjnene af os. En lille tommelfingerregel skal 
du have. Nem at sige – sværere at gøre. Men virksom. 
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Når din teenager er i himmelen, så nyd det! Smil og 
vær glad. Lyt og forstå. Lad være med (i den allerbedste 
mening) at forberede hende på, at det nok er anderledes 
lige om lidt. Gå med hendes glæde, og vis din egen glæde 
over at hun har det godt. Du behøver ikke at forudse det 
næste fald. Det skal nok komme, og du kan ligeså godt 
lade hende nyde den gode tilstand så længe hun kan. Det 
er ligesom de dejlige (men sjældne) højsommerdage. Vi 
ved godt at det sikkert bliver regnvejr i morgen, men lad 
os glemme det, og byde solen velkommen i dag. 

Når din teenager er fortvivlet eller vred, så være solidarisk. 
Vær tilgængelig. Lyt. Hold om, hvis du må. Giv trøst uden 
at bagatellisere ulykken. Ikke noget med ”det skal nok 
gå, det er ikke så slemt, du skal ikke være ked af det.” 
Dit barns verden er lige brudt sammen. Vis passende og 
ydmyg solidaritet. ”Jeg kan godt forstå du er ked af det/
vred/såret” er passende udtalelser. Og hvis du skal prøve 
at muntre op, så spørg – ”er der noget, der kunne gøre 
dig lidt mindre ked af det – noget du kunne have lyst til, 
at vi gør – hvad kunne få dig til at glemme det lidt, så du 
kan hvile tankerne?” Foreslå gerne adspredelse - men vær 
selv en del af det, medmindre din unge hellere vil have en 
biografbillet sammen med en ven eller veninde. Og husk 
så at påtale, når du observerer gryende glæde. ”Du ser 
glad ud – det er dejligt at se.” 

Truslen om selvmord
Alene tanken er ubærlig. Livet står stille og hjertet med. 
Vores børn må ikke have det sådan. De må ikke sige den 
slags. Men det gør de altså indimellem. Og nogle gange 
føler de det også – det er ikke bare ord. 

Teenagere er følsomme og sårbare, og de kan forfalde til 
at tænke ”hvis jeg døde, så ville de vel endelig opdage, 
hvor meget de elsker mig – så ville de vel græde og savne 
mig.” I langt de fleste tilfælde, er der ingen reel fare på 
færde, men vi bør ALTID tage det alvorligt, hvis vores 
børn taler om selvmord. Og i de situationer skal du sætte 
alt andet til side, og være ved dit barn. Han skal vide, at 
verden ikke kan undvære ham. Han skal huskes på alle de 
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ting, han gør så godt og alle de helt særlige talenter, kun 
han har. Han skal vide, at du bliver forskrækket over hans 
tanker, og at du elsker ham op til månen og tilbage igen, 
og at livet er utænkeligt uden ham. Du skal huske ham 
på, at han er enestående og speciel og helt uundværlig. 
Og du skal hjælpe ham med at opdage alle de ting han 
værdsætter, og som gør ham glad. 

Det samlede antal af selvmord i Danmark er halveret 
siden 1980. Men blandt børn og unge i alderen 10-19 år er 
selvmordsforsøgene mere end fordoblet. Især unge piger 
forsøger selvmord. Der er mere end dobbelt så mange 
selvmordsforsøg blandt unge piger som blandt den øvrige 
befolkning. Samtidig er selvmord et meget tabubelagt 
tema i Danmark. Vi taler ikke om det – og da slet ikke med 
vores børn. Men de unge taler om det – med hinanden. 
De kan forfalde til at dyrke dødslængslen, og udfordrer 
endda nogen gange livet med hasarderet adfærd og løber 
store risici. Heldigvis er det som regel blot drama for 
dramaets skyld – men vær opmærksom! Hvis du hører om 
et selvmord eller et selvmordsforsøg hos en ung i dit barns 
omgangskreds, så grib chancen og tal med dit barn. Du 
kan sagtens åbne emnet uden at gøre det forhørsagtigt. 
”Hvad kan gøre et menneske så ulykkeligt? Har I talt om 
det i skolen? Hvad tænker du om det?” Og nogen gange 
viser chancen sig for at tale om liv og lykke og sorg og 
frustration, når man mindst venter det. Grib de chancer. 
Tag tiden når muligheden opstår og temaet åbner sig. Jo 
større åbenhed du kan etablere, des bedre er dine chancer 
for at bevare et tæt forhold til din teenager, og jo større 
er sandsynligheden for, at han viser dig tillid, når han har 
brug for din støtte. 

Han skal huskes på alle de ting, han 
gør så godt, og alle de helt særlige 
talenter han har. 
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Bliver du alvorligt bekymret for, om dit barn er 
selvmordstruet, så søg hjælp. Livslinien.dk er et godt 
sted at starte, men brug også gerne de voksne i din 
omgangskreds, som din teenager har tillid til. Familie, 
naboer eller venner. Egen læge kan have en kvalitet, som 
gør en forskel, og skolens psykolog kan også være en god 
allieret. Heldigvis sker det sjældent at vores børn bliver 
ramt så hårdt, at de sætter livet på spil – heldigvis er det 
oftest langt fredeligere opgør vi møder. 

Man skal være der når det gælder - og det 
skal de mærke.
Men ellers skal man lade dem være, for de 
er faktisk konstrueret rigtig godt til at klare sig 
selv. 

Allan Olsen
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Teenage puppen
Eller erkendelsen af at det nogle gange er hensigtsmæssigt at lukke øjnene og krydse fingre.

Sommerfuglen er en meget unik skabning. Den fødes som æg, klækkes til larve, bliver til en 
puppe og ender med at krybe ud af pubben, som en fuldgyldig flyver med perfekte vinger 
og stor skønhed. Det mest fascinerende er, at i overgangen fra puppe til sommerfugl, er 
kræet en kort overgang blot flydende væske. Når larven forpupper sig, går den så at sige i 
opløsning, for at genopstå i en ny, fantastisk form. Nu med vinger og ynde og en eksklusiv 
elegance, som har gjort netop sommerfuglen til det visuelle symbol for mange produkter og 
processer i denne verden.
Skulle du engang få anledning til at betragte en sommerfugl på vej ud af puppen, vil du med 
stor sandsynlighed få lyst til at hjælpe den. Det tager nemlig lang tid for sommerfuglen at 
komme fri af den hårde skal, og den ser ud til at måtte give op flere gange undervejs. Skulle 
du falde for fristelsen til at hjælpe den lidt på vej, så skal du vide at du med stor sandsyn-
lighed dømmer den til døden med dit indgreb. Sommerfuglen har nemlig brug for kampen. 
Den intense indsats for frigørelse er med til at fylde vingerne med en livgivende væske, som 
skal holde dem sunde og spændstige hele sommerfuglens liv. Og forsøger du at skåne det 
spæde væsen for netop kampen, vil den lille flyver komme til verden med sarte og skrøbe-
lige vinger – måske endda lidt flossede i kanten og uden styrke og modstandskraft. 
Så kunsten er at holde fingrene for sig selv – have tillid til kræet og tro på at det klarer 
skærene og snart vil flyve ud i verden på sine smukke og stærke vinger.

“

“
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12 års reglen
Der findes en antagelse som siger, at en menneskeunge 
fremstår i sin reneste form i 12 års alderen. Se det lige-
som fosteret – det er rent fysisk færdigskabt i den for-
stand, at alle anlæg er på plads, når fosteret er 12 uger 
gammelt. Herefter skal det bare vokse og udvikle sig. På 
samme måde er brikkerne til din teenagers personlighed 
udviklet, når han når 12 års alderen. Herefter kan de 
modnes og flyttes rundt – de kan vokse og udvikle sig – 
men efter de første 12 år, kan du ikke tilføje afgørende 
nyt som forælder. På det tidspunkt har barnet dannet sig 
klare opfattelser af sig selv, sin egen identitet, sin betyd-
ning i fællesskabet – de grundlæggende værdier er lagt, 
præcis som man støber fundament i en bygning. Al den 
kærlighed du har givet, skal nu blot gøre sin virkning i 
en transformation, som indimellem ser ud til at gå helt i 
skoven. Vi ved ikke om det virkelig forholder sig sådan, 
men vi ved, at vi som voksne i meget høj grad er styret af 
de overbevisninger, normer og værdier, der er bygget ind 
i os mens vi var børn.

Det kan være svært at acceptere at en 12-årig kan selv. 
Det ser ikke sådan ud altid. Og det er så pokkers fristende 
at forfalde til de oplagte indgreb – nemlig at udtrykke ”nu 
skal jeg” – på alle de forkerte måder. Den eneste måde 
der virker, er hvis du entydigt kan udtrykke – ”nu skal 
jeg – være her for dig.” Jeg stoler på dig. Jeg ser dig som 
et smukt og klogt væsen. Jeg ved at du kan have brug for 
støtte indimellem, og så er jeg lige her. Og jeg ved at du 
har brug for at gøre tingene på din helt egen måde, og det 
er ok. Øvelsen er hård – vi vil så gerne guide vores afkom 
på rette spor, og skåne dem for de største slag. Men det 
kan vi ikke. De skal så grueligt meget svært igennem, før 
de har erobret magten over deres eget liv. Vi kan ikke tage 
kampene for dem. De har brug for selv at kæmpe dem, 
vinde og tabe og drage erfaringer og blive klogere – og 
udvikle stærke og spændstige vinger. 

Der findes en antagelse som siger, at 
en menneskeunge fremstår i sin 
reneste form i 12 års alderen.
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Den umulige opgave
Jeppe er 15 år. Lang lemmedasker med bøjle på tænderne, 
hængerøv i bukserne, T-shirts med sære motiver, 
mærkeligt hår som er misfarvet af mistænkelige voksarter, 
som kun producenterne fatter meningen med – og en 
adfærd som umiddelbart er svær at dechifrere…

Han bevæger sig langsomt og dovent. Altså dovent på den 
ikke-charmerende måde. Ikke dovent som i sanseligt eller 
velovervejet – men bare dovent på den dovne måde. Han 
svarer sjældent når du taler til ham – og når han svarer 
er det med enstavelsesord. Ja! Nej! Doooh! Øv! Seriøst?! 
– ind imellem kan de svinge sig op på noget der ligner 
sætninger. Det ved jeg ikk. Ikk nu. Helt ærligt! Hvorfor skal 
jeg gøre det? Det magter jeg ikke! Gå nu ud! 

Det er vanskeligt at forestille sig, at dette bizarre væsen 
nogensinde vil få et job – og endnu mere vanskeligt at tro 
på, at han faktisk vil kunne passe det. 
Når der kommer gæster kan hun dog ind imellem 
forvandle sig til noget der ligner en høflig ung pige – for en 
kort stund. Hvad det end er for tryllemiddel der træder i 
kraft, så har det kun korttids virkning. 

Lektierne er en mystisk hemmelighed, som du aldrig helt 
forstår omfanget eller karakteren af. Vennerne kommer 
fra den samme mærkelige planet, og hulen som væsenet 
bor i, kan ikke helt typebestemmes på grund af forskellige 
mugarter og lugte, der breder sig fra hjørnerne og ud i 
rummet. Du fristes til hver aften at sprøjte med svampe- 
og insektgifte udenfor døren, men afstår af hensyn til 
din unges helbred. Svært i tvivl om hvorvidt den aktuelle 

Det, du nu skal holde fast i, er at alle 
elementerne til et ansvarsbevidst 
menneske er tilstede inden i din 
teenager. De er bare ikke faldet på 
plads endnu.
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helbredsrisiko faktisk er større end risikoen ved selv de 
skrappe sprøjtemidler. 
Det du nu skal holde fast i, er at alle elementerne til et 
rigtigt, ansvarsbevidst, handlekraftigt, modent menneske 
er tilstede inden i din teenager. De er bare ikke faldet 
på plads endnu. Det er ligesom en af de der glaskugler 
med sne, som man ryster, så det hele hvirvler rundt. Og 
langsomt daler det ned og dækker et lille landskab med de 
fineste lag af hvid skønhed. Eller ligesom sommerfuglen, 
som består af ren væske umiddelbart før den bliver til et 
elegant og fuldendt lille flyvende insekt. 

Din opgave er at tale til alle disse gode elementer. 
Problemet er, at når du betragter din teenager, så er 
det virkelig svært at få øje på den fuldendte helhed, der 
gemmer sig i detaljerne. Du ser bare rod og surhed, grimt 
tøj, ludende holdning. Du hører mumlende modstand og 
forurettede bemærkninger – og et sprog som ind imellem 
får dig til at fare helt op i det røde felt. Det er ganske 
enkelt hårrejsende, hvad teenagere kan finde på at kalde 
hinanden og deres søskende – og nogen gange også deres 
forældre. Men tænk på at din teenager på dette tidspunkt 
består af flere forskellige versioner. 

Version 1 er den version af dit barn, som går ind i teenage 
årene. Stadig med et udtryk som du forstår og elsker. 
Stadig med den barnlige respekt og tillid. Stadig med en vis 
høflighed og evnen til at være lydhør overfor forældrenes 
uendelige visdom. Så går der et års tid – og langsomt 
træder version 2 frem. Den tvære version, som gør oprør. 
Lidt senere har vi version 2.2 – nemlig den version som 
er mest tilbøjelig til at ignorere din eksistens, og som 
faktisk tager det som lidt af en fornærmelse, at du huserer 
i hans liv. – Denne version holder ved en rum tid. Nogen 

...når du betragter din teenager, så 
kan  det være virkelig svært at få 
øje på den fuldendte helhed, der 
gemmer sig i detaljerne. 



Copyright Anni Simonsen ©  MANUALEN til din teenager 31

gange diskret, næsten usynligt – andre gange larmende 
og provokerende, så du er ved at miste forstanden. Den 
afløses af version 2.3, som med stor beslutsomhed går i 
gang med at bryde alle de regler du måtte finde på at stille 
i vejen for ham – og hvis du ikke laver regler, så bryder 
han dem alligevel. Så bryder han bare reglerne for almen 
sund fornuft eller eksperimenterer med at bryde loven. 
Stjæler i butikkerne. Bliver væk uden at ringe og sige hvor 
hun er. Pjækker fra skole. Forsømmer lektierne. Kalder sin 
mor for luder og sin far for homo. Jamen listen er endeløs. 
Og så er der lige dem som har en version 2.4 – hvor de 
nærmest bliver usynlige, og får det hele til at fungere uden 
særlige problemer… for at dykke ud af puppen et par år 
senere, nu udviklede til version 3 – den fuldgyldige borger, 
som grundlæggende har forstået sin rolle og sit ansvar i 
fællesskabet.

Kommunikationen
Dette er en vildledende overskrift. Kommunikative 
redskaber findes kun i meget begrænset omfang, når vi 
er i de svære faser af teenageårene. Hvor vanskeligt det 
end forekommer, er du henvist til at tale til dit barn, som 
om hun er fuldt funktionsdygtig. Du må ikke tale ned. 
Lad være med at lyde irriteret. Lad som ingenting, når 
du skal gentage dig selv for syttende gang. Og skub kun 
overskuelige konsekvenser ind imellem dig og dit barn. 
Kort sagt – vælg dine konflikter med omhu. 
Bliv en lille smule døv overfor skældsord og frækheder. Og 
prøv så godt du kan at skabe alliance med din teenager, i 
stedet for at blive til modstander. 
Tillad ham træffe sine egne valg – og stil eventuelt 
spørgsmål, eller formuler klare kommandoer, i stedet for 
at lave irettesættelser. 

Prøv så godt du kan at skabe 
alliance med din teenager, i stedet 
for at blive til modstander. 
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”Tallerkenerne skal ud i opvaskemaskinen – alle sammen.”
”Læg dit vasketøj i kurven i bryggerset.”
”Har du nogen ønsker til aftensmad?”
”Sæt dig her sammen med mig og spis din aftensmad.”
”Jeg har brug for din hjælp i morgen – du skal købe mælk 
på vej hjem fra skole.”

Og husk – når du har sagt det, så står det ved magt. Derfor 
skal du ikke overdrive kravene. Sørg for at holde balancen 
i et felt, hvor det rent faktisk er muligt for dig at nå i mål. 
Og ikke noget med at hovere. Når din unge har gjort en 
indsats, skal du heller besvime af forundring. Bare lad som 
om det er helt naturligt. Og når du skal gentage et krav, så 
gør det med samme tonefald og tålmodighed som første 
gang. Du skal IKKE hæve stemmen. Du skal IKKE forfalde til 
generaliseringer. (Altid, aldrig, hver gang, hele tiden osv.) 
Du skal IKKE bebrejde. Tal roligt, smil, vær tålmodig og 
venlig og hvis alt andet kikser, så rids konsekvenser op. 
Når du ikke vil bidrage til husholdningen, så må jeg betale 
mig fra det – det betyder at du skal være med til at betale, 
for du er en del af husholdningen. Så derfor vil dine 
lommepenge fremover være beskåret med – eller du skal 
aflevere 200 kroner om måneden af de penge du tjener. 

Mange mennesker finder det anstødeligt at true med 
økonomiske sanktioner overfor børn. Det kan der være 
noget om. Denne verden er i rigelig grad styret af penge. 
På den anden side er det bare sådan, at de fleste ting 
koster et eller andet... - Valget imellem de mulige 
konsekvenser er altså primært et etisk valg. Et metodevalg 
så at sige. Stuearrest eller dagbøder. Det smarteste er 
faktisk, som tidligere nævnt, at lade teenageren selv få 

Husk på, at selvom de er næsten 
udvoksede rent kropsligt, så er 
hjernen ikke fulgt med. Den arbejder 
på sagen, men den har brug for tid. 
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indflydelse på eventuelle konsekvenser. Den snak skal bare 
falde før ungen stikker af fra opvasken. 

Udgangstilladelser kan sagtens være betingede – bare 
husk at sige ”ja”. Ja, du må gerne gå hen til Laura – når du 
har vasket op. Ja, du må gerne tage til fest på fredag – dit 
værelse skal bare ryddes op først. Ja, du må gerne lave en 
venindeaften med film og popcorn – bare du sørger for, at 
vasketøjet er lagt sammen og på plads inden de kommer. 
På den måde er det simpelt. Undgå diskussioner. Vær klar 
og konkret og frem for alt positiv og venligtsindet. 

Når teenageren er sur, så giv plads og rum – ryk tilbage 
i bussen og lad hende være. Når du betragter dit barn, 
så se hans potentiale. Der findes et gammelt råd som 
siger, at man i et partnervalg aldrig skal forelske sig i et 
menneskes potentiale, og at adfærd er alt. ”Din adfærd 
viser hvem du er.” – Men det gælder ikke for teenagere. 
Her skal vi hele tiden holde potentialet for øje, og huske 
på at selvom de er næsten udvoksede rent kropsligt, så er 
hjernen ikke fulgt med. Den er ikke færdig endnu – den 
arbejder på sagen, men den har brug for tid. Og du skal tro 
på den. Med dit eksempel skal du vise vejen – og selvom 
din unge ser ud til at nægte at lære af dig, så hold ud. Det 
skal nok lykkes. Når det bliver alt for svært, så giv dig selv 
et mantra – For eksempel – ”Jeg elsker dig, og jeg tror på 
dig.”

Husk på at det er dig selv der har lavet skabningen – så det 
kan ikke se helt skidt ud.

Belønningen kommer. Omkring ved 18 års fødselsdagen 
– og senest ved 20 års dagen – er besværet overstået for 
98 % af alle unge. De har måske stadig noget at lære – 
forhåbentlig da, men de er rigtig godt på vej. 

 




