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 Denne erklæringen ble lest av president Gordon B. Hinckley som en del av hans budskap på 
Hjelpeforeningens fellesmøte 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah . 

  DET FØRSTE PRESIDENTSKAP OG DE TOLV APOSTLERS RÅD I 
JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE    VI, DET FØRSTE PRESIDENTSKAP  og De tolv apostlers råd i 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, erklærer høytidelig 

at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, 

og at familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns 

evige fremtid.

   ALLE MENNESKER  – menn og kvinner – er skapt i Guds 

bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av him-

melske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur 

og et guddommelig potensial. Kjønn er en grunnleggende 

del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige 

identitet og hensikt.

   I DEN FØRJORDISKE TILVÆRELSE  kjente og tilba Guds åndelige 

sønner og døtre ham som sin evige Fader og aksepterte 

hans plan hvorved hans barn kunne få et fysisk legeme og 

høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet 

og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som 

arvinger til evig liv. Den guddommelige plan for lykke 

muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre 

siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som er til-

gjengelige i hellige templer, gjør det mulig for enkeltmen-

nesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli 

evig forenet.

   DEN FØRSTE BEFALING  Gud ga til Adam og Eva, gjaldt deres 

mulighet, som mann og hustru, til å bli foreldre. Vi erklærer 

at Guds befaling til sine barn om å bli mange og fylle jorden 

fortsatt står ved makt. Vi erklærer videre at Gud har befalt 

at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes 

mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ekte-

mann og hustru.

   VI ERKLÆRER  at den måte hvorved jordisk liv blir skapt, er 

guddommelig forordnet. Vi stadfester livets hellighet og 

dets betydning i Guds evige plan.

   MANN OG HUSTRU  har et høytidelig ansvar for å elske og 

ha omsorg for hverandre og for sine barn. «Barn er en gave 

fra Herren» ( Salmene 127:3 ). Foreldre har en hellig plikt til 

å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke 

deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske og 

tjene hverandre, til å overholde Guds bud og å være lovly-

dige borgere hvor de enn bor. Ektemenn og hustruer – mødre 

og fedre – vil bli holdt ansvarlige for Gud når det gjelder å 

oppfylle disse forpliktelsene.

   FAMILIEN  er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann og 

kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har rett til 

å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en 

far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig 

troskap. Lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet 

når den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger. 

Gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når 

de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, 

respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter. 

Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin 

familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å 

sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin fami-

lie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for 

sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre 

forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. 

Uførhet, død eller andre forhold kan nødvendiggjøre indi-

viduell tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når 

det er behov for det.

   VI ADVARER  og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, 

mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å 

oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar 

overfor Gud. Videre advarer vi og sier at oppløsningen 

av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og 

nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden 

og i nyere tid.

   VI BER INNTRENGENDE  ansvarsbevisste borgere og myndig-

heter overalt om å fremme tiltak for å bevare og styrke fami-

lien som samfunnets grunnleggende enhet.   

 FAMILIEN
  EN ERKLÆRING 

TIL VERDEN
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RETNINGSLINJER
FOR KURSLEDEREN

Ekteskap og familieliv er innstiftet av Gud (se L&p 49:15). Det første presidentskap
og De tolv apostlers quorum har sagt følgende om ekteskap og familier: «Mann og
hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine
barn. ”Barn er en gave fra Herren” (Salmene 127:3). Foreldre har en hellig plikt til å
oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige
behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og være lov-
lydige borgere hvor de enn bor. Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt
ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse forpliktelsene.»1

Sterke, stabile familier er av avgjørende betydning i disse siste dager for å kunne
motstå de fristelser og utfordringer som møter foreldre og barn. President Gordon B.
Hinckley har sagt følgende om vår tid: «Familien svekkes over hele verden. De gamle
båndene som bandt far og mor sammen, rives i stykker overalt… Hjerter knuses,
barn gråter. Kan vi gjøre det bedre? Klart vi kan.»2

Dette kurset er utarbeidet som følge av behovet for bedre barneoppdragelse og ster-
kere familier. Det inneholder læresetninger i evangeliet og informasjon om ferdigheter i
barneoppdragelse som kan hjelpe fedre og mødre å oppdra sine barn på en god måte.
Etter hvert som foreldre lærer og ydmykt anvender disse ferdighetene og læresetning-
ene i evangeliet og danner et partnerskap med Gud når det gjelder oppdragelsen av hans
barn, vil han velsigne og hjelpe dem i deres anstrengelser (se 3. Nephi 18:20-21).

Bruk denne lærerhåndboken sammen med ressursveiledningen for foreldre. Den gir
tilleggsinformasjon som kan hjelpe deg å gi gode leksjoner.

Flere ideer i denne innledningen til lærerhåndboken og i tillegget er tilpasset fra
Principles of Parenting, en veiledning skrevet av H. Wallace Goddard og utgitt av Ala-
bama Cooperative Extension Service3.

ADMINISTRASJON AV KURSET
Kurset skulle normalt holdes for grupper på 20 eller færre deltakere, av fagfolk fra
Kirkens familiekontor eller av frivillige i menigheter og staver. Et typisk kurs går over
9 til 12 økter. Øktene er vanligvis på ca. 90 minutter. Styrk familien – ressursveiled-
ning for foreldre tar opp ni temaer som kan brukes på gruppemøter. Du kan selv velge
hvilke temaer som best dekker behovene til gruppens medlemmer, men økt 1, «Prin-
sipper og fremgangsmåter for barneoppdragelse», skulle alltid være kursets første
økt. Det kan være nødvendig med to eller flere økter for å få til en fullgod gjennom-
gang av enkelte temaer.

Vurder følgende forslag til administrasjon av kurset:

• Følg Kirkens familiekontors retningslinjer for innkreving av gruppeavgifter når
kurset holdes i regi av Kirkens familiekontor. Når kurset holdes i regi av en stav
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eller menighet, skulle deltakerne bare betale nok til å dekke kursmaterialet. Del-
takerne skulle betale avgiften til kurslederen i starten av kurset som en ekstra
motivasjon til å delta på hele kurset.

• Oppfordre ektepar til å delta på øktene sammen så langt det er mulig. De prin-
sippene de lærer, har størst verdi når begge foreldre forstår dem og anvender
dem. Prinsippene kan bli en kilde til splid hvis den ene er uengasjert eller ikke
støtter dem. Når bare en av foreldrene kan være tilstede, skulle du prøve å sørge
for at den av foreldrene som ikke er tilstede, støtter ektefellens deltakelse på
kurset og er mottakelig for ny informasjon om barneoppdragelse.

• Før oversikt over hvor mange økter hver enkelt deltaker er tilstede på, ved å
føre fremmøtelisten hver gang dere møtes (se side 102 i tillegget).

• Kontakt nærmeste avdeling av Kirkens familiekontor hvis du har spørsmål
rundt det å holde kurset. Du kan finne adresser og telefonnumre på
www.ldsfamilyservices.org.

KUNNGJØRING AV KURSET
Når du informerer om kurset, skulle du beskrive de fordeler foreldre kan oppnå ved
å delta. En liste med fordeler ved å lære prinsipper for og ferdigheter i barneoppdra-
gelse – for eksempel sterkere samhold og bedre kommunikasjon i familien, eller større
evne til å løse konflikter uten sinne – vil i større grad motivere foreldre til å delta enn
en liste med temaer som skal drøftes.

Foreldrene får lære å lytte til barn på en måte som innbyr barna til å formidle sine
følelser. De vil lære hvordan de kan formidle sine egne følelser på en effektiv måte,
selv når de er skuffet over sine barn. Foreldrene vil også lære hvordan de kan lære sine
barn å opptre ansvarsbevisst, løse konflikter og bidra til selvtillit og en sunn utvik-
ling. De vil også lære å gjennomføre disiplinære tiltak som vil lære deres sønner og
døtre å opptre på en ansvarsbevisst måte. De vil få større forståelse av familieforhol-
denes evige betydning og hva det vil si å være gode foreldre.

Foreldre som anvender prinsippene og ferdighetene som det undervises i gjennom
dette kurset, vil skape et bedre miljø i hjemmet hvor Herrens ånd kan være. De vil
kunne glede seg over lykkeligere og mer harmoniske forhold.

Vurder å bruke informasjonsarket på side 100 i tillegget til å formidle informasjon
om kurset.

KVALIFIKASJONER FOR Å KUNNE UNDERVISE I DETTE KURSET
Dette kurset kan holdes av enhver voksen som har utviklet gode ferdigheter når det
gjelder mellommenneskelige forhold, og som har gode kunnskaper om barneoppdra-
gelse. Noen nøkler til effektiv undervisning er å være oppmerksom på andres behov
og å forstå familielivets hellighet.

Den viktigste kvalifikasjonen for å holde dette kurset er hvor godt forberedt du selv
er til å motta Den hellige ånds veiledning. Herren sa: «Ånden skal bli gitt dere ved tro-
ens bønn, og hvis dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke undervise» (L&p 42:14). De
fleste har opplevd å snuble seg gjennom en leksjon hvor tankene virker usammen-
hengende og budskapet ikke når frem til uinteresserte mottakere. Sammenlign så
disse opplevelsene med tilfeller når Ånden har vært tilstede, når informasjon og til-
skyndelser har dukket opp i ditt sinn, når ordene strømmet ganske uanstrengt og
Ånden har formidlet sannheten til andres hjerte og sinn.

EFFEKTIV UNDERVISNING
Du vil være mest effektiv når du søker inspirasjon og tar med deg dine egne ideer og
erfaringer og din egen kunnskap og personlighet til klassen. Ta deg tid til å tenke
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gjennom ditt liv, og vurder hvordan du kan bruke dine egne erfaringer til å forklare
og underbygge konseptene i dette kurset. Legg hele ditt hjerte i undervisningen, og
du vil finne stor glede i din vekselvirkning med klassens medlemmer.

Deltakernes rikholdige erfaring er et utmerket hjelpemiddel for deg i din undervis-
ning. Understrek det ansvar hver enkelt forelder har for sin egen familie, og del din
kunnskap og ekspertise med dem slik Ånden veileder. Du skulle også forstå at det er ditt
ansvar å åpne døren til nye muligheter, ikke å diktere deltakerne. Leksjonene er et sam-
arbeid, hvor du og klassens medlemmer utveksler ideer og innsikt og tilbyr støtte.

Samtidig som du formidler din kunnskap, dine erfaringer og din innsikt, skulle du
oppfordre klassens medlemmer til å tenke på sin egen erfaring og styrke. Hjelp dem
å oppdage prinsipper som kan hjelpe dem å bli bedre, og oppmuntre dem til å anvende
disse prinsippene etter hvert som de utvikler sine ferdigheter. Når du selv praktiserer
disse ferdighetene, vil du utvikle din kapasitet som lærer.

Du kan organisere din presentasjon ved å vurdere hva de enkelte klassemedlemmer
trenger å lære om det temaet du underviser om. Prøv å spørre deg selv: «Hva trenger
klassens medlemmer å lære i dag?» Du vil sikkert komme frem til én eller to hoved-
tanker. Vurder så hvilke støttepunkter som kan hjelpe klassens medlemmer å forstå
hovedtanken. Når du har kommet frem til en hovedtanke og støttepunkter, vurderer
du hvordan du best kan presentere dem. Følgende undervisningsmetoder kan hjelpe
deg i din planlegging.

Bruk historier til å illustrere et prinsipp

Som innledning til en leksjon kan det være lurt å skrive hovedtanken eller -prinsip-
pet på tavlen og så fortelle en historie som illustrerer den. Historier er effektive fordi
de kan vekke følelser og forandre liv. De kan illustrere abstrakte prinsipper og gjøre
dem lettere å forstå. Livet består av historier, og folk har lett for å huske historier og
prinsippene de forklarer.

Frelseren underviste effektivt ved hjelp av historier. Prøv å holde historiene du for-
teller, så korte og enkle som mulig. Vær forsiktig med å fortelle for mange personlige
historier. De kan utlevere din families privatliv og virke krenkende for andre også.

Klassens medlemmer vil ha vanskelig for å sette seg inn i personlige historier hvis
familien din virker for perfekt. Altfor mange slike historier kan ta motet fra klassens
medlemmer i deres egen innsats for å forbedre seg. Hvis det virker passende, kan du
fortelle noen historier om utfordringer og kamper du har hatt, så vel som historier
om ting du har lyktes med. Når du forteller slike historier, skulle du forklare hva du
har lært av disse erfaringene. Vær positiv, og forklar hva du har gjort for å forbedre
deg. Hvis historiene dine avslører for mange problemer, kan du miste troverdighet,
og deltakerne kan tro at de prinsippene du fremlegger, ikke fungerer.

Rollespill

Når du har lært klassens medlemmer hvordan de kan anvende et prinsipp, kan dere
underbygge prinsippet ved hjelp av rollespill. De beste rollespill forekommer ofte når
du begynner med å si: «Hva pleier å skje i denne situasjonen?» Få noen til å rollespille
det. Klassens medlemmer kan så drøfte hvilke feil foreldre gjør i disse situasjonene.
Etter drøftingen kan du si: «La oss rollespille situasjonen en gang til, og anvende det
prinsippet vi har snakket om, denne gangen. Da kan vi se hva som fungerte og hvor
det trengs ytterligere forbedring.»

Denne undervisningsmetoden er ofte en effektiv måte å hjelpe foreldre å lære prin-
sipper og forandre sin adferd på.

• Forklar et prinsipp og hvordan det kan anvendes i en oppdragelsessituasjon.

• Be noen om å rollespille en typisk adferd.

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:41 PM  Page vii



viii

R E T N I N G S L I N J E R F O R K U R S L E D E R E N

• Drøft rollespillet og hvordan foreldre kan anvende prinsippet i denne og lignende
situasjoner.

• Be noen rollespille en bedre anvendelse av prinsippet.

• Drøft rollespillet og hvordan foreldrenes fremgangsmåte kan forbedres.

• Fortsett prosessen med rollespill og drøfting til foreldrene er godt kjent med
effektive måter å anvende prinsippet på4.

Du skulle ikke forvente at deltakerne gjør dette perfekt. De vil kanskje oppdage at
de er dyktige på visse ting, men trenger å bli bedre på andre områder. De vil kanskje
også innse at de ikke behøver å være perfekte med en gang. De kan bli bedre over tid.
Når du ser ting de gjør bra, skulle du gjøre dem oppmerksom på deres sterke sider.
Andre medlemmer av klassen vil kanskje rollespille samme situasjon eller velge sin
egen. Deltakerne kan fortsette å øve på å anvende et prinsipp til de forstår hvilke fer-
digheter de trenger å lære.

Hvis noen av klassens medlemmer ikke føler seg vel med å rollespille, kan du enga-
sjere dem i en diskusjon om hvordan prinsippet kan anvendes i forskjellige situasjo-
ner, enten i personlige situasjoner eller i situasjoner med par de kjenner (uten å gi
informasjon som kan røpe hvem det gjelder eller å fare med sladder).

Innby til og led gruppediskusjoner

Gruppediskusjoner er et verdifullt læringshjelpemiddel. Når du innbyr til diskusjon, viser
du at du verdsetter andres innsikt og erfaring, og at du ikke føler at du må ha løsninger
på alle problemer. Du viser også at utfordringer kan løses på mange måter. La Ånden
hjelpe deg å undervise, og vær klar over at Ånden også vil inspirere andre. Be klassens
medlemmer om forslag. De vil ha nytte av å høre mange forskjellige tanker.

Noen av klassens medlemmer vil øyeblikkelig føle seg vel med å delta i klassedis-
kusjoner. Andre er mer tilbakeholdne og har vanskeligere for å fremme sine syns-
punkter og sin forståelse. Kurset vil være mest meningsfylt for hver enkelt hvis de får
mulighet til å delta. Andre klassemedlemmer vil også ha stor nytte av deres innsikt.
Gjør klassemiljøet trygt ved å vise respekt for alle klassens medlemmer. Vis at du
verdsetter alles meninger og erfaringer, og tillat ikke at noen gjør narr av andres
kommentarer.

Følgende retningslinjer vil hjelpe deg å innby til å lede gruppediskusjoner og bidra
til å gjøre klassemiljøet trygt for klassens medlemmer.

1. Fremsett tydelige grunnregler for å hjelpe alle å føle seg trygge når de deltar. Ta
med følgende:

• Taushetsplikt. Personlig informasjon som kommer frem i klassen, forblir i
klassen.

• Kortfattethet. Kommentarer fra klassens medlemmer skulle være kortfattede.

• Balanse. Klassens medlemmer kan få ordet så ofte de ønsker det, så lenge de lar
de andre klassemedlemmene få den samme muligheten.

• Tålmodighet og vennlighet. Deltakerne vil trenge tid til å lære og integrere
nye ferdigheter. Foreldrene skulle være tålmodige og vennlige overfor hveran-
dre og seg selv.

• Oppmuntring. Klassens medlemmer skulle oppmuntre hverandre etter hvert
som de anvender det de lærer på kurset, hjemme.

• Tilgivelse. Alle gjør feil, selv når de har lært en ny måte å gjøre ting på. Alle
deltakerne må forstå viktigheten av å tilgi både seg selv og andre.*
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2. Still spørsmål som innbyr deltakerne til å komme med sine synspunkter fremfor
ett riktig svar. Du kan for eksempel spørre: «Hva syns dere er noen av de viktig-
ste egenskapene til en god far eller mor?» istedenfor «Hva er den viktigste egen-
skapen … ?» Deltakerne vil ha lettere for å lufte sine tanker når de vet at du ikke
bare er ute etter ett svar.

3. Respekter alles kommentarer. Vurder å skrive en kort sammenfatning av hver
kommentar på tavlen for å vise at du anerkjenner og forstår det som ble sagt.
Søk muligheter til å gi oppriktige komplimenter, som for eksempel: «Dette er
gode ideer.» Takk dem som gir kommentarer, selv når kommentaren kan være
diskutabel.

4. Rett på en taktfull måte spørsmål til andre når én person dominerer en diskusjon.
Dette er ikke alltid like lett fordi noen deltakere ønsker å snakke inngående om
sine egne problemer. Selv om intensjonen kan være god, skulle du ikke la dem
bruke opp dyrebar undervisningstid eller frata andre foreldre muligheten til å
snakke om sine erfaringer. Lytt oppmerksomt, og vis forståelse for andres
følelser, men rett fokuset mot andre gruppemedlemmer. Du kan si noe sånt som:
«Dette har tydeligvis vært en stor utfordring for deg. Jeg vil gjerne vite hvordan
prinsippene og ferdighetene du lærer her, hjelper deg. Er det andre som har en
situasjon eller en utfordring å fortelle om?» eller «Du har tatt opp noen vanske-
lige problemstillinger som passer bedre å ta opp i senere økter.»

5. Noen deltakere vil kanskje anbefale upassende adferd. Istedenfor å fordømme
metodene deres og bringe dem i forlegenhet, skulle du hjelpe dem å bli åpne for
nye ideer. Du kan også si: «Det virker som litt av en utfordring. Senere kommer
jeg til å presentere noen tanker om dette emnet som du kanskje vil få ekstra god
nytte av. Gruppen vil også ha noen synspunkter.» Debatter ikke med klassens
medlemmer om forskjellige fremgangsmåter.

6. Når deltakerne føler seg trygge, verdsatte og respekterte, kan du hjelpe dem å bli
mer oppmerksomme på sine barns følelser. Når de beskriver ting de har opplevd,
kan du stille dem spørsmål som: «Hvis du var et barn i denne situasjonen, hva
tror du at du ville ha følt?» «Hva kan barnet ditt ha tenkt?» eller «Hvorfor kan
denne situasjonen ha vært vanskelig for ham [eller henne]?» Still disse spørsmå-
lene på en ikke-anklagende måte. Når deltakerne setter seg inn i sine barns
følelser, vil de kanskje forstå dem bedre.

7. Still spørsmål som hjelper deg å vurdere deltakernes behov. Led diskusjonen på
måter som er relevante for deres behov. Tilpass programmet og læringsaktivite-
tene til deres evner.

8. Hjelp foreldrene å oppdage situasjoner hvor de opptrer upassende eller lite effek-
tivt. La dem drøfte og skrive ned en plan for hvordan de kan reagere annerledes
i disse situasjonene.

9. Bruk passende humor, og vær entusiastisk og energisk.

10.Stykk opp undervisningen med forskjellige aktiviteter – innby til gruppedis-
kusjon, fortell en historie eller ha en gruppeaktivitet for å gjøre stemningen
mer livlig.

11.Etter hver økt skulle du takke dem som har deltatt.

* Farget tekst indukerer tilgjengelig informasjon i Styrk familien - ressursveiledning for foreldre.
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Følg en timeplan

Diskusjoner kan noen ganger bli så dynamiske og interessante at det kan være van-
skelig å få klassen over på neste aktivitet. Så snart klassens medlemmer har forstått
et prinsipp og vet hvordan de kan anvende det, kan ytterligere diskusjon være bort-
kastet tid som dere trenger til andre aktiviteter. Styr diskusjonen inn på noe annet,
eller gå over til neste aktivitet når tiden er inne for det.

En timeplan som er skrevet på tavlen, kan iblant hjelpe deg å opprettholde et bra
tempo. Timeplanen kan være så detaljert eller så generell som du mener er riktig. Du
kan skrive noe sånt som:

19.00 til 19.15 – Repetere tidligere konsepter og læringsaktiviteter

19.15 til 19.30 – Behov for omsorg og måter å vise omsorg på

19.30 til 19.45 – Ting som kan hjelpe foreldre å vise omsorg for sine barn

19.45 til 20.30 – Øve på omsorgsferdigheter5

Hvis du er klar til å gå videre til neste undervisningstema, mens klassen fremdeles
ønsker å snakke om det forrige temaet, kan du for eksempel peke på timeplanen og
si: «Dere har gode ideer og stor innsikt. Kanskje vi kan snakke videre om dette senere.
I denne omgang går vi til neste tema.» Hvis du imidlertid føler at klassens medlem-
mer kan ha godt av ytterligere diskusjon om et tema, kan du forandre timeplanen.

Bruk medier

Når det passer, kan du velge korte mediesegmenter fra CD-er, DVD-er eller videokas-
setter som kan hjelpe deg å forklare konsepter og fange klassemedlemmenes oppmerk-
somhet. Det anbefales å bruke medier som er godkjent av Kirken. Korte segmenter er
bedre enn lange når det gjelder å holde på deltakernes interesse. Sørg for at du ikke bry-
ter noen lover om opphavsrett. Hvis du er i tvil om hva du kan bruke, kan du ringe
Kirkens kontor for slike saker, Intellectual Property Office, på 1-801-240-3959.

Vær et eksempel på det du underviser om

Målet med dette kurset er å lære foreldre effektive ferdigheter og oppmuntre dem til
å bruke disse ferdighetene til å skape et varmt, omsorgsfullt miljø for sine barn. I
klassesituasjonen har du god anledning til å være et eksempel på, så vel som å under-
vise om, prinsippene, holdningene og ferdighetene som skal til for å oppnå god bar-
neoppdragelse. Lær fedre og mødre å være vennlige og milde ved å behandle dem med
vennlighet. Vær fintfølende, empatisk og omsorgsfull, spesielt når deltakerne trenger
rettledning. Bruk gode kommunikasjonsferdigheter. Enkelte møter sjelden noen som
vil lytte oppmerksomt til dem. Måten du omgås med dem på, kan være like viktig
som informasjonen du gir dem. Ditt positive eksempel kan hjelpe dem å forandre
måten de omgås med sine familiemedlemmer på.

Enkelte klassemedlemmer kan noen ganger bli frustrerte eller til og med sinte og
fiendtligsinnede. Din måte å reagere på kan i stor grad påvirke hvor mye disse klas-
semedlemmene får ut av kurset. Når du reagerer med vennlighet, viser du gode fer-
digheter i å lytte og løse problemer. La aldri en som er sint, ta over eller dominere
klassedeltakelsen.
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KURSETS INNLEDNING OG AVSLUTNING
Forslagene som følger, vil hjelpe deg å innlede og avslutte kurset på en effektiv måte.

Hvordan komme i gang

For å få første økt av kurset til å gå glatt, kan du gjøre følgende:

• Hvis bygningen er ukjent for klassens medlemmer, kan du vurdere å sette opp
skilt som viser veien til klasserommet og toalettene.

• Ta med eksemplarer av Styrk familien – ressursveiledning for foreldre til delta-
kerne. Du kan også ha navneskilt og tusjer eller penner tilgjengelig, slik at
klassens medlemmer kan lage seg navneskilt og bruke dem til de kjenner hver-
andre ved navn.

• Hvis klassen holdes i regi av en avdeling av Kirkens familiekontor, kan du gi
deltakerne avdelingens telefonnummer så de kan ringe hvis de har spørsmål.

Sett av 15 til 30 minutter i starten av de påfølgende øktene til å repetere konsep-
tene og læringsaktivitetene som ble gjennomgått i forrige økt.

Oppfølging og evaluering

Under siste økt kan du gjøre følgende:

• Del ut kopier av evalueringsskjemaet for programmet (se side 103 i tillegget),
og la hver deltaker fylle det ut.

• Gi deltakerne ros for deres innsats og fremgang. (På side 104 i tillegget finner
du en attest du kan bruke om du ønsker det.)

NOTER

1. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

2. I Conference Report, okt. 1997, 94; eller Lys over Norge, jan. 1998, 69.

3. «Parent Educator Training: A Guide for Instructors», Principles of Parenting, Circular HE-711, Alabama
Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama.

4. Tilpasset fra «Parent Educator Training», side 8.

5. Tilpasset fra «Parent Educator Training», side 6.
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« F ORELDRE HA R EN HELLI G  P LI KT  T I L Å OP P DRA  
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F Ø R S T E  Ø K T

PRINSIPPER OG
FREMGANGSMÅTER FOR
BARNEOPPDRAGELSE

MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå sin hellige rolle i barneoppdragelse.

• Forstå prinsipper i evangeliet som danner grunnlag for foreldrenes frem-
gangsmåte.

• Avdekke samfunnets syn på barn som har skakkjørte foreldre og skadede barn.

• Forstå hvordan pakter kan hjelpe foreldre å redde sine barn.

• Bli oppmerksomme på læresetninger i evangeliet som kan brukes til å måle
hvor godt man lykkes som foreldre.

UNNGÅ AT FAMILIEN BRYTER SAMMEN
Behovet for kjærlige, effektive foreldre har aldri vært større. I 1997 sa president Gor-
don B. Hinckley at familien «svekkes over hele verden. De gamle båndene som bandt
far og mor sammen, rives i stykker overalt… Hjerter knuses, barn gråter.»1

Satan angriper familien fordi den står sentralt i Skaperens plan for hans barns
lykke og frelse. Herren har foreskrevet sitt botemiddel mot Satans angrep: «Jeg har
befalt dere å oppdra deres barn i lys og sannhet» (L&p 93:40), for «lys og sannhet
avviser den onde» (L&p 93:37).

President Hinckley understreket det presserende behovet for å styrke, elske og
beskytte barn: «Min bønn – og jeg skulle ønske at jeg kunne uttrykt den mer velta-
lende – er en bønn om å redde barna. Altfor mange av dem lever med smerte og frykt,
i ensomhet og fortvilelse. Barn trenger sollys. De trenger lykke. De trenger kjærlig-
het og oppdragelse. De trenger godhet, stimulans og kjærlighet. Uansett prisen på
huset kan ethvert hjem gi et miljø med kjærlighet som kan være et miljø for frelse.»2

Lykkelige, harmoniske hjem er en velsignelse for foreldre og barn. Slike hjem er
dessuten en forberedelse for evig liv. Og «evig liv er familieliv sammen med en kjær-
lig Fader i himmelen og med våre forfedre og våre etterkommere»3.

SAMFUNNETS HOLDNING TIL BARNEOPPDRAGELSE
Mye av foreldrenes adferd påvirkes av samfunnsoppfatninger om at barn (1) er
naturlig onde, (2) er naturlig gode, (3) er som et blankt ark, (4) formes av biologiske
faktorer eller (5) er i stand til å tolke sitt miljø, forme sin egen adferd og forandre eller
skrinlegge foreldrenes verdinormer.

• Naturlig onde. Noen mener at barn er naturlig onde på grunn av Adam og
Evas fall. Derfor mener de at barn trenger streng straff for å «slå djevelen» ut

1
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av dem. Foreldre som har dette synet, viser sjelden sine barn kjærlighet og kan
til og med se på godhet som ødeleggende. Kanskje varianter av denne tanke-
gangen finnes blant noen foreldre som mishandler sine barn4.

• Naturlig gode. Et annet syn er at barn er naturlig gode og motiverte til å gjøre
godt, «men kan forderves av et fordervet voksent samfunn». Den franske filo-
sofen Jean-Jacques Rousseau mente at om barn ble «overlatt til seg selv, ville
de oppnå sitt høyeste potensial». Dermed prøver foreldre å la dem lære av egen
erfaring og følge sine egne tilbøyeligheter. Humanistiske psykologer, som Carl
Rogers og Abraham Maslow, har forfektet lignende synspunkter5.

• Blankt ark. John Locke hevdet at barn i stor grad er som et blankt ark, hver-
ken onde eller gode. Han mente at barn stort sett ble formet av sine erfaringer.
Adferdspsykologer som John B. Watson og B.F. Skinner, har i stor grad vært
enige, og hevdet at foreldre kan lære opp og forme et barn til en hvilken som
helst person de ønsker ved å kontrollere og forandre miljøet6.

• Biologisk. Dette perspektivet, som ble fremtredende på 1900-tallet, omfatter
teorier om utvikling, tilbøyelighet og biologiske faktorer. Disse teoriene går ut
på at barn er mer enn et blankt ark ved fødselen og at tidlige forskjeller mellom
personer til en viss grad kan forklares av biologiske faktorer. Mange versjoner
av dette perspektivet er deterministiske og legger mindre vekt på den enkeltes
handlefrihet.

• Konstruktivistisk. Dette perspektivet, som ble forfektet av den sveitsiske
psykologen Jean Piaget og andre, fokuserer på en persons evne til å tolke – eller
til og med konstruere – sitt eget miljø. Det anerkjenner handlefrihet i større
grad enn andre syn og antyder at man kan modifisere virkningen av biologiske
og miljømessige innflytelser. Det kan imidlertid ikke forklare hvor denne evnen
kommer fra, heller ikke hjelper det foreldre eller barn å vite hva som er rett eller
galt. Talsmenn for denne teorien tror at barn anvender sin egen tolkning på det
de blir lært. Derfor hevder de ofte at barn naturlig og uunngåelig kan skrin-
legge eller forandre de verdinormer de lærer av sine foreldre og andre.

De fleste eller alle disse synsvinklene inneholder eelementer av sannhet. For eksempel,
selv om barn er rene og uskyldige, har mennesket en fallen natur, og miljø, biologi og
personlig handlefrihet påvirker vårt liv på jorden. Men uten den kunnskap som kom-
mer fra Gud, kommer hvert av disse synene – eller en kombinasjon av dem – til kort.

For det første gir ingen av disse perspektivene stabile retningslinjer for moralsk
adferd. Foreldre som ser på sine barn som naturlig onde, vil se etter og finne det ver-
ste i dem og til og med feiltolke og fordømme uskyldige handlinger. Disse foreldrene
kan føle seg berettiget til å gjøre hva som helst som foreldre, uansett hvor skadelig
det er, fordi de føler seg moralsk overlegne. Oppfatningen at barn er som et blankt
ark, tilsidesetter ikke bare barnets handlefrihet ved å hevde at han eller hun bare er et
produkt av miljøet, men det unngår også å gi moralsk rettledning. Foreldre som ser
på sine barn som naturlig gode, føler kanskje lite behov for å veilede og disiplinere
dem fordi de godtar enhver adferd som helt naturlig. Når de har dette synet, vil for-
eldre kanskje tolerere og gi sin tilslutning til adferd som tidligere ble ansett som avvi-
kende eller upassende.

Foreldre som tror at biologi dikterer adferd, vil kanskje skape et miljø hvor barn
ikke føler noe ansvar for sine handlinger. Foreldre med et konstruktivistisk syn, er
klar over sine barns evne til å ta bevisste valg, men de kan ikke gi dem noe mål på
riktig og galt, annet enn hva som er akseptabelt for samfunnet. Når barn fraviker
foreldrenes verdinormer til fordel for sine jevnaldrendes verdinormer, blir dette ofte
ansett som resonnering på et høyere nivå. Med et slikt syn kan enhver gruppe defi-
nere sine egne normer for riktig og galt.
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EVANGELIETS LYS
Gjennom åpenbaring er siste-dagers-hellige kjent med menneskets guddommelige
natur og hvordan foreldre skulle oppdra sine barn. I erklæringen om familien sa Det
første presidentskap og De tolv apostlers quorum:

«Alle mennesker – menn og kvinner – er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket
ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig
natur og et guddommelig potensial…

… ”Barn er en gave fra Herren” (Salmene 127:3). Foreldre har en hellig plikt til å
oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige
behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og være lov-
lydige borgere… Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt ansvarlige for
Gud når det gjelder å oppfylle disse forpliktelsene.»7

Skriftene forteller oss at barn er rene og uskyldige på grunn av Jesu Kristi forsoning.
Profeten Mormon sa at «små barn [er] friske, for de er ikke i stand til å begå synd. Der-
for er Adams forbannelse tatt bort fra dem» (Moroni 8:8). Men «synden [vil] også unn-
fanges i deres hjerter når de vokser opp» (Moses 6:55). President David O. McKay sa:
«Menneskets natur har to sider – den ene preges av det jordiske eller dyrets liv. Den
andre av det åndelige liv som strekker seg mot det guddommelige. Menneskekroppen er
bare det tabernakel dets ånd bor i.»8 Foreldre er ansvarlige for å se det guddommelige i
sine barn og lære dem å leve rettferdig og velge det gode (se L&p 68:25).

Alle Guds åndebarn er unike. Enhver ånd kommer inn i en jordisk kropp, som også
er unik i sin genetiske sammensetning. Derfor har alle barn individuelle interesser,
talenter, personlighetstrekk, ønsker og evner. Foreldre, søsken og andre påvirker også
barnas utvikling.

Vitenskapelig forskning antyder at biologiske egenskaper påvirker «barnas til-
bøyeligheter og temperament», herunder «tendenser til … sjenerthet, hvor sosiale eller
impulsive de er, … aktivitetsnivå … og følelesesliv». Til en viss grad kan også barna
«velge, endre og til og med skape sitt eget miljø i forhold til sine biologiske forutset-
ninger»9. Et sosialt barn vil for eksempel søke anledninger til å omgås med jevnal-
drende, mens et sjenert barn kanskje vil unngå sosiale sammenkomster. Begge disse
barna forsterker adferdsmønstre som kan følge dem inn i voksen alder.

Selv om miljø og biologiske faktorer kan påvirke et barns utvikling, har alle Guds
barn handlefrihet. Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum sa: «Selvfølge-
lig betyr våre gener, omstendigheter og vårt miljø en god del, og påvirker oss i bety-
delig grad. Ikke desto mindre gjenstår en indre sone der vi er eneherskende, med
mindre vi abdiserer. I denne sonen ligger essensen av vår individualitet og vår per-
sonlige forvaltning.»10

Det at barn er så forskjellige kan gjøre det nødvendig for foreldre å reagere på mange
forskjellige måter. Energiske barn kan vekke bekymring hos foreldrene, som gir dem
flere regler og følger nøyere med dem. Sjenerte barn trenger kanskje mindre tilsyn eller
oppmerksomhet. I tillegg reagerer barn på samme form for barneoppdragelse i forhold

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  O P P M E R K S O M  P Å  D I T T  S Y N  P Å  B A R N
Be gruppens medlemmer tenke over noen av de oppfatninger som påvirker deres måte
å tenke på og forholde seg til sine barn på. Be dem skrive ned måter de behandler sine
barn på (positive og negative), også adferd som de ønsker å forandre. Be dem så
skrive hvilke oppfatninger som kanskje påvirker deres handlinger.
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til sin unike oppfatning. Et engstelig barn kan for eksempel oppfatte mor eller fars
ordre som truende. Barnet vil kanskje pliktskyldigst innrette seg, men føle seg hjelpe-
løst og redd. Et annet barn vil kanskje oppfatte den samme ordren som en utfordring,
reagere med trass og ikke innrette seg.

Foreldre må være kloke i måten de reagerer overfor sine barn på. Brigham Young
oppfordret foreldre til å «studere sine [barns] tilbøyeligheter og deres temperament,
og behandle dem deretter»11

DEN MYNDIGE OPPDRAGELSESSTIL
Akkurat som barn har forskjellige tilbøyeligheter og forskjellig temperament, har
foreldre forskjellige måter å oppdra sine barn på. Noen metoder fungerer bedre enn
andre. Foreldre finner det ofte nyttig å ta bønn til hjelp, studere forskjellige meto-
der for barneoppdragelse, og finne ut hva som fungerer best og hva som virker
mindre effektivt.

Tre oppdragelsesmetoder

Oppdragelsesmetoder faller ofte inn under kategoriene myndig, ettergivende og
autoritær.12

Autoritær. «Autoritære foreldre forsøker å forme, kontrollere og evaluere barnets
adferd og holdninger i samsvar med en fastsatt adferdsnorm.» I sine forsøk på å lede
et barns adferd, innbyr ikke disse foreldrene barnet til å delta i en diskusjon om regler
og forventninger, fordi «de syns at barna bør akseptere det foreldrene sier om hva som
er riktig». Disse foreldrene vil ha fast kontroll over barnas adferd, og de viser ofte lite
varme. De oppmuntrere sjelden barna til å uttrykke sine følelser eller synspunkter,
særlig i disiplinære situasjoner.13

Ettergivende. Ettergivende foreldre viser vanligvis sine barn varme og kjærlighet,
men gir dem ofte lite veiledning eller rettledning. De «forsøker å opptre på en ikke-
straffende, aksepterende og bekreftende måte… De presenterer seg selv som ressurser
barna kan bruke som de vil, ikke som aktive, handlekraftige personer med ansvar for
å forme eller forandre sine barns nåværende eller fremtidige adferd. De lar sine barn
styre sine egne aktiviteter i størst mulig grad, unngår å utøve kontroll og insisterer
ikke på at barna skal rette seg etter ytre definerte normer». Disse foreldrene «unngår
å bruke åpen makt», men vil kanskje forsøke å regulere sine barns adferd på mindre
åpenbare måter. De unngår konfrontasjoner.14

Myndig. Myndige foreldre viser de samme høye forventninger til sine barn som
autoritære foreldre, men samtidig viser de en stor grad av varme og lydhørhet. De er
kjærlige og oppmuntrende. I sin veiledning av sine barn «oppmuntrer de til en verbal
vekselvirkning og prøver å forklare logikken bak sine retningslinjer for barna». Disse
foreldrene «utøver fast kontroll når det oppstår uoverensstemmelser mellom dem og
barna, men stenger ikke barna inne med restriksjoner. Myndige foreldre er krevende
på den måten at de veileder barnas aktiviteter på en fast og konsekvent måte, og kre-
ver at de bidrar til at familien skal fungere godt ved å hjelpe til med husholdnings-
oppgaver. De konfronterer gjerne sine barn for å få dem til å innrette seg, uttrykker
sine verdinormer på en tydelig måte og forventer at barna respekterer deres regler.»
Gjennom sine studier over mange tiår kom psykologen Diana Baumrind frem til at
barn som er oppdratt av myndige foreldre, var med størst sannsynlighet sosialt selv-
sikre, vennlige, selvdisiplinerte, samarbeidsvillige og målrettede.15

Prinsippene for barneoppdragelse som forfektes i dette kurset, kommer tettest opp
mot en myndig oppdragelsesstil. Denne stilen stemmer best overens med Skriftene og
læresetninger fra Kirkens ledere.
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Ifølge denne normen underviser og veileder foreldre sine barn ved overtalelse, tål-
modighet og kjærlighet (se L&p 121:41-44). De er villige til å drøfte avgjørelsene sine
med barna og forklare bakgrunnen for sine avgjørelser. De er også villige til å irette-
sette barna når Ånden maner dem til det, og gi dem den veiledning de trenger.

Prinsipper for god barneoppdragelse

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har skissert ni prinsipper for å
veilede fedre og mødre i deres ansvar for barneoppdragelse: «Gode ekteskap og fami-
lier opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse,
tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter.»16 Foreldre kan
undervise om og anvende disse prinsippene på mange måter.

• Tro. Foreldre skulle lære sine barn å tro på Jesus Kristus og bruke sin voksende
tro på evangeliets prinsipper som rettesnor for sitt eget liv (se Matteus 17:20;
Hebreerne 11:6; 3. Nephi 18:20; L&p 68:25).

• Bønn. Barn skulle lære å be både på egenhånd og som familie. Barn kan tidlig
lære om bønnens kraft (se Enos 1:1-5; Mosiah 27:8-14; Alma 34:17-27;
37:37; 3. Nephi 18:21).

• Omvendelse. Foreldre skulle erkjenne, tilstå og forsake synder slik at de kan
motta Den hellige ånds veiledning. De kan hjelpe sine barn å forstå og anvende
disse prinsippene i sitt eget liv (se Alma 34:33; 3. Nephi 9:22; Moroni 10:32-33;
L&p 6:9; 58:42-43).

• Tilgivelse. Foreldre kan være et eksempel på tilgivelse ved å tilgi seg selv, sin
ektefelle og sine barn for feil og svakheter (se Matteus 6:14-15; Efeserne 4:32;
Mosiah 26:29-31; L&p 64:8-10).

• Respekt. Familiemedlemmene skal lære å respektere hverandre. Foreldre og
barn kan lære å behandle hverandre med høflighet og kjærlighet, og verdsette
hverandre høyt (se Markus 9:42; L&p 121:41-46). Foreldre skulle prøve å
unngå kritiske tanker og ord om hverandre og om sine barn.

• Kjærlighet. Foreldre skal elske sine barn på den måten som beskrives av Paulus,
Alma og Mormon – med tålmodighet, vennlighet, mildhet, uselviskhet og
ydmykhet (se 1. Korinterbrev 13; Alma 7:23-24; Moroni 7:45-48).

• Medfølelse. Foreldre kan vise medfølelse med hverandre og sine barn. De skulle
føle sorg for den motgang familiens medlemmer opplever og prøve å forstå og
oppmuntre familiemedlemmer i vanskelige perioder (se Ruth 1:11-17; Sakarja
7:8-10; Lukas 15:11-32).

• Arbeid. Arbeid i familien gir barn muligheter til å lære å verdsette arbeid og
føle tilfredsstillelse ved å gjøre noe ordentlig (se L&p 42:42; 58:27-28), særlig
når foreldre og barn arbeider sammen. Arbeidet skulle tilpasses barnas alder og
evner, slik at de kan føle at de lykkes og kan utvikle større selvtillit.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  O P P M E R K S O M  P Å  D I N  E G E N  O P P D R A G E L S E S S M E T O D E
Be foreldrene tenke over sin oppdragelsesmetode. Stemmer den overens med en av de
tre som er beskrevet ovenfor (autoritær, ettergivende eller myndig), eller er den en
kombinasjon av de tre? Tar deres metode hensyn til barnas unike karaktertrekk? Er
deres metode i strid med evangeliets prinsipper? Er det nødvendig å forandre metoden
på noen måte? Be dem skrive ned eventuelle forandringer de trenger å gjøre og prøve
å forbedre sin oppdragelsesmetode.
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• Sunn avkobling. Familier får ny styrke og motivasjon når familiemedlem-
mene sammen deltar i sunne og morsomme aktiviteter.

Det største av disse prinsippene er kjærlighet (se Matteus 22:36-40; 1. Korinterbrev
13:13; Moroni 7:46). Det viktigste foreldre kan gjøre for sine barn er å elske dem på
en Kristus-lik måte. Når barna føler og vet at de er elsket, vil de med større sann-
synlighet lytte til det foreldrene lærer dem, følge deres eksempel og godta deres disi-
plinering. Kjærlighet skulle motivere og veilede alt foreldrene gjør.

Evangeliets norm for foreldrenes innflytelse

Gjennom profeten Joseph Smith ga Herren råd som fastsetter normen for foreldrenes
innflytelse:

«Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømmet – uten
ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig
kjærlighet,

ved vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen, uten hykleri og
uten svik.

Irettesett i tide, klart og tydelig når Den Hellige Ånd tilskynder, og vis deretter
større kjærlighet mot den som du har irettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som
sin fiende,

så han kan vite at din trofasthet er sterkere enn dødens bånd» (L&p 121:41-44).

Ifølge denne normen underviser og veileder foreldre sine barn ved overtalelse, tål-
modighet og kjærlighet. De er villige til å drøfte avgjørelsene sine med barna og for-
klare bakgrunnen for avgjørelsene. De gir sine barn den veiledning de trenger, og
irettesetter dem når Ånden tilskynder til det. Når foreldre har irettesatt sine barn,
viser de større kjærlighet slik at deres barn skal vite at de er glad i dem.

KRAFTEN I PAKTER
Foreldre er ikke alene i sine anstrengelser for å frelse sine barn. Vår himmelske Fader
har sørget for hellige pakter som hans barn kan motta velsignelser gjennom. Når et
par inngår i det evige ekteskaps pakt og følger paktens betingelser, lover Faderen dem
evig liv (se L&p 132:20). Joseph Smith, Brigham Young og Joseph Fielding Smith for-
kynte alle at større velsignelser kommer til barn av foreldre som er beseglet i tempel-
ekteskapets pakt, velsignelser som hjelper dem å vende tilbake til sin himmelske
Fader.17 Brigham Young sa at barn i denne ekteskapspakten blir «rettmessige arvinger
til riket og til alle dets velsignelser og løfter».18

Noen ganger kommer barn på avveier. Eldste Orson F. Whitney i De tolv apostlers
quorum oppfordret foreldre til ikke å gi opp i forhold til disse villfarne barna:

«Dere som er foreldre til egensindige og villfarne barn! Ikke gi dem opp. Ikke støt
dem bort. De er ikke helt fortapte. Gjeteren vil finne sine får. De var hans før de var

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
N I  P R I N S I P P E R  F O R  G O D  B A R N E O P P D R A G E L S E
Be foreldrene vurdere hvor godt de følger disse ni prinsippene i sitt eget og familiens
liv. Hva gjør de som ser ut til å fungere? Hvilke prinsipper kunne de vært flinkere til å
følge for å styrke seg selv og sin familie? Be dem velge et prinsipp og finne ut hvordan
de kan bli bedre til å følge det. Når de har begynt å lykkes med å gjennomføre dette
prinsippet, kan de velge et annet som vil hjelpe familien deres. Anbefal at de fortsetter
prosessen så lenge som nødvendig.
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deres – lenge før han overga dem til deres omsorg, og dere har ikke engang forutset-
ning for å elske dem slik han elsker dem. De har bare forlatt den rette sti i uvitenhet,
men Gud er barmhjertig når det gjelder utvitenhet. Bare en fylde av kunnskap med-
fører fullt ansvar. Vår himmelske Fader er langt mer barmhjertig, uendelig mer kjær-
lig enn selv den beste av hans tjenere, og det evige evangelium har større kraft til å
frelse enn vårt snevre, begrensede sinn, kan begripe.

Profeten Joseph Smith erklærte – og han har aldri fremsatt en mer trøsterik lære –
at trofaste foreldres evige besegling og de guddommelige løfter som er gitt dem for
tapper tjeneste i sannhetens sak, vil frelse ikke bare dem selv, men også deres etter-
kommere. Selv om noen av fårene kan vandre bort, følger Hyrdens øyne dem, og før
eller senere vil de føle Det guddommelige forsyn … strekke seg ut og trekke dem til-
bake til folden. Enten i dette liv eller i det neste, vil de vende tilbake. De vil måtte betale
sin gjeld til rettferdigheten, de vil lide for sine synder og kan måtte gå en tornefull sti,
men hvis den til sist leder dem, i likhet med den angrende sønn, til en kjærlig og til-
givende fars hjerte og hjem, vil ikke den smertefulle erfaringen ha vært forgjeves. Be
for deres likeglade og ulydige barn. Hold fast på dem med deres tro. Fortsett å håpe
til dere ser Guds frelse.»19

President James E. Faust i Det første presidentskap ga denne presiseringen til eldste
Whitneys uttalelse:

«Et prinsipp i denne erklæringen som ofte blir oversett, er at de [ulydige barn] helt
og fullt må omvende seg og ”lide for sine synder” og ”betale sin gjeld til rettferdig-
heten” …

… Barmhjertigheten vil ikke berøve rettferdigheten, og trofaste foreldres beseglende
kraft vil bare ha krav på villfarne barn på betingelse av deres omvendelse og Kristi
forsoning. Omvendte villfarne barn vil oppnå frelse og alle de velsignelser som hører
til den, men opphøyelse er noe langt mer. Den må fullt ut fortjenes. Spørsmålet om
hvem som vil få opphøyelse, må overlates til Herrens barmhjertighet.

Det er få hvis opprørskhet og ugudelige gjerninger er så store at de har ”syndet
bort evnen til omvendelse” (Alonzo A. Hinckley, i Conference Report, okt. 1919, 161).
Denne vurderingen må også overlates til Herren. Han sier: ”Jeg, Herren, tilgir den jeg
vil tilgi, men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker” (L&p 64:10).»20

I samme tale sa president Faust også at dødelige mennesker kanskje ikke forstår
«hvor solide beseglingsbåndene til trofaste foreldre er til barna». Han sa at det kan
finnes «bedre ressurser i virksomhet enn vi kjenner til» for å trekke villfarne barn til-
bake til deres Fader i himmelen, blant annet påvirkning fra kjære forfedre på den
andre siden av sløret.21 Profetiske uttalelser tyder på at kraften til å frelse barn er
størst når foreldre inngår og holder paktsløfter.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
G J E N N O M G A N G  A V  P A K T E R
Pakter er en viktig rettesnor for adferd. Man inngår pakter når man blir døpt og bekref-
tet, når man mottar prestedømmet, når man mottar sin begavelse og når man gifter
seg. Hver pakt som holdes, styrker den enkelte i deres forhold til andre familiemed-
lemmer. Når for eksempel Kirkens medlemmer holder sin dåpspakt om å «sørge med
dem som sørger … og trøste dem som trenger trøst» (Mosiah 18:9), forsvinner selvisk-
heten, og betydningen av andres ufullkommenheter avtar.

Be foreldrene skrive ned hvilke pakter de har inngått med Herren og hvordan disse pak-
tene skulle påvirke deres omgang med barna. (På side 10 finner du en liste som kan
kopieres og deles ut til klassens medlemmer.)
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MÅL PÅ HVOR GODT FORELDRENE LYKKES
Noen foreldre ser etter indikasjoner på hvor godt de gjør det. President Howard W.
Hunter sa følgende: «Foreldre som har lykkes, er de som har elsket, som har ofret og
som har hatt omtanke for, undervist og dekket alle barnets behov. Hvis du har gjort
alt dette og barnet ditt fremdeles er opprørsk eller vanskelig eller verdsligsinnet, kan
det godt være at du likevel har lykkes som mor eller far. Kanskje er det barn som har
kommet til verden som ville utfordre et hvilket som helst foreldrepar under hvilke
som helst omstendigheter. Likeledes kan det være andre som ville være en velsignelse
og en glede for nesten et hvilket som helst foreldrepar.»22

President Faust sa at gode foreldre er «de som kjærlig, oppriktig og ved bønn har
prøvd å lære sine barn ved eksempel og forskrift ”å be og vandre rettskaffent for Her-
ren” (L&p 68:28). Dette gjelder selv om noen av deres barn er ulydige eller verdslige…
Gode foreldre er de som har ofret og strevd for å gjøre sitt beste under de omstendig-
heter deres familie har hatt»23.

Foreldre som har lyktes med sin barneoppdragelse, skulle være vare overfor dem
som kanskje tror at de har mislyktes. Foreldre som føler at de har lyktes, skulle være
takknemlige og ikke skryte slik at andre foreldre føler større sorg. President Faust sa:

«Det er svært urettferdig og ukjærlig å dømme samvittighetsfulle og trofaste for-
eldre fordi noen av deres barn blir opprørske eller forlater foreldrenes lærdommer og
kjærlighet. Heldige er de ektepar som har barn og barnebarn som bringer dem trøst
og tilfredsstillelse. Vi skulle ha omtanke for disse verdige, rettskafne foreldrene som
strever og lider på grunn av ulydige barn.

En av mine venner pleide å si: ”Hvis du aldri har hatt problemer med barna dine,
så bare vent en stund.”»24

President Spencer W. Kimball sa følgende med tanke på foreldre som tror at de mis-
lykkes: «Dere som opplever utfordringer [med familiemedlemmer], dere kan bare
mislykkes hvis dere slutter å prøve!»25 Foreldre skulle ikke fordømme seg selv når pro-
blemer oppstår og feil blir gjort, men prøve å lære av dem og gjøre det bedre. Barne-
oppdragelse er et kontinuerlig ansvar, selv når barna forlater hjemmet og oppdrar
sine egne barn. Foreldre skulle aldri gi opp med hensyn til sine barn. De skulle fort-
sette å elske dem, be for dem og med klokhet benytte seg av enhver mulighet til å
hjelpe dem.

President Faust ga følgende trøst: «Til de sorgtyngede foreldre som har vært rett-
skafne, flittige og brukt mye bønn i forbindelse med undervisningen av sine ulydige
barn, sier vi at Den gode hyrde våker over dem. Gud er oppmerksom på og forstår
deres dype sorg. Det finnes håp. Finn trøst i Jeremias ord: ”Du skal få lønn for ditt
arbeid” og dine barn kan ”vende tilbake fra fiendens land” (Jeremia 31:16).»26

NOTER

1. I Conference Report, okt. 1997, 94; eller Lys over Norge, jan. 1998, 69.

2. I Conference Report, okt. 1994, 74-75; eller Lys over Norge, jan. 1995, 55.

3. Dallin H. Oaks, i Conference Report, april 1995, 115; eller Lys over Norge, juli 1995, 85.

4. Se Craig Hart og andre: «Proclamation-Based Principles of Parenting and Supportive Scholarship», 
i Strengthening Our Families: An In-Depth Look at the Proclamation on the Family, red. David C. Dollahite
(Salt Lake City: Bookcraft, 2000), 101.

5. Se «Proclamation-Based Principles», 103.

6. Se «Proclamation-Based Principles», 102.

7. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

8. I Conference Report, april 1967, 6; eller Improvement Era, juni 1967, 24-25.

9. «Proclamation-Based Principles», 104-5.

10. I Conference Report, okt. 1996, 26; eller Lys over Norge, jan. 1997, 20.
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11. Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe (Salt Lake City: Deseret Book, 1954), 207.

12. Se Diana Baumrind: «Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior», i Child Development,
des. 1966, 889-92.

13. Diana Baumrind: «Rearing Competent Children», i Child Development Today and Tomorrow, red. William
Damon (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1989), 353.

14. Baumrind, «Rearing Competent Children», 354, 356.

15. Baumrind, «Rearing Competent Children», 353-54.

16. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

17. Se Conference Report, april 1929, 110; Discourses of Brigham Young, 208; Frelsende læresetninger,
red. Bruce R. McConkie, 3 bind. (Salt Lake City: Publishers Press, 1954-56), 2:90.

18. Discourses of Brigham Young, 195.

19. I Conference Report, april 1929, 110.

20. I Conference Report, april 2003, 68; eller Liahona, mai 2003, 62.

21. I Conference Report, april 2003, 68.

22. I Conference Report, okt. 1983, 94; eller Ensign, nov. 1983, 65.

23. I Conference Report, april 2003, 67.

24. I Conference Report, april 2003, 69.

25. I Conference Report, okt. 1980, 5; eller Ensign, nov. 1980, 5.

26. I Conference Report, april 2003, 70.
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HVORDAN PAKTER PÅVIRKER ADFERD
Kirkens medlemmer inngår ofte pakter med Herren. Følgende liste viser hva Kirkens medlemmer lover å gjøre når
de inngår pakter med Herren. De som holder disse paktene, mottar velsignelser, herunder Den hellige ånds vei-
ledning, for å styrke dem i hverdagen.

Den potensielle virkningen av disse paktene er enorm. Hvis bare foreldre overholder dåpspakten alene, vil de
kunne løse mange problemer som oppstår i deres familie.

Dåp
(Se 2. Nephi 31:17-21; Mosiah 18:8-10, L&p 20:37, 4. trosartikkel.)

• Påta seg Jesu Kristi navn.

• Stå som vitne for Jesus Kristus.

• Alltid holde budene.

• Bære andres byrder, sørge med dem som sørger, trøste dem som trenger trøst.

• Vise villighet til å tjene Gud gjennom hele livet.

• Vise omvendelse fra synd.

Nadverden
(Se 3. Nephi 18:28-29; Moroni 4; 5; L&p 20:75-79; 27:2; 46:4.)

• Fornye dåpspaktene.

• På ny bestemme seg for å påta seg Kristi navn, alltid minnes ham og holde hans bud.

Prestedømmets ed og pakt
(Se Jakob 1:19; L&p 84:33-44; 107:31.)

• Foredle sine kall ved trofast å utføre de ansvarsoppgaver som hører inn under prestedømmet.

• Undervise i Guds ord og arbeide flittig for å fremme Herrens hensikter.

• Være lydig, tilegne seg kunnskap om evangeliet og leve i samsvar med denne kunnskapen.

• Tjene andre og arbeide for å hjelpe dem.

Tempelbegavelsen
«Ordinansene som inngår i begavelsen, innbefatter visse forpliktelser for den enkelte, slik som en pakt og et løfte
om å holde loven om absolutt dyd og kyskhet, å være nestekjærlig, hjelpsom, tolerant og ren, og hellige både talen-
ter og materielle midler til sannhetens utbredelse og menneskehetens fremgang, å bevare hengivenhet for sannhets
sak og på alle måter søke å bidra til at jorden kan være rede til å motta sin Konge, vår Herre Jesus Kristus» 
(James E. Talmage: Herrens hus [1981], 82).

Celestialt ekteskap
• Elske sin ektefelle og forbli trofast overfor ham eller henne og Gud gjennom all evighet.

• Alltid leve på en måte som bidrar til et lykkelig familieliv og arbeide for å velsigne ektefellen og barna.

• «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden» (1. Mosebok 1:28).
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A N D R E  Ø K T

FORSTÅ BARNAS
UTVIKLING

11

MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå viktigheten av å lære barn kunnskap og ferdigheter når barna er på et
stadium i sin utvikling hvor de er klare til å lære dem.

• Forstå utviklingstrinnene gjennom barndom og ungdom.

• Bli oppmerksom på faresignaler som kan tyde på at et barn har utviklings-
problemer.

FREMGANG I PASSENDE TEMPO
Noen barn får problemer fordi foreldrene har urimelige og upassende forventninger
til dem. Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum sa at «en belærende Gud
vil kunne kreve ting som er vanskelig av sine barn», men han «ville aldri befale sine
barn å gjøre noe vanskelig uten at han først åpnet en utvei for dem (se 1. Nephi
3:7)».1 Vår himmelske Fader forventer ikke umulige ting av sine barn, og jordiske
foreldre skulle heller ikke forvente det umulige av dem.

Iblant stiller foreldre urealistiske krav til sine barn fordi foreldrene ikke vet hva de
kan forvente av sine barn på de forskjellige trinnene i deres utvikling. President N.
Eldon Tanner, som var rådgiver i Det første presidentskap, sa at barn «ønsker å leve
opp til forventningene til dem som har ansvaret for å rettlede deres liv».2 Når barn
ikke klarer å innfri foreldrenes urealistiske forventninger, føler de seg ofte mislykket.
Disse barna tror de er mangelfulle eller unormale, en skuffelse for andre og verdiløse.
På lengre sikt kan dette føre til mindreverdighetskomplekser, usikkerhet, angst, depre-
sjon og svekket evne til å føle empati overfor andre.

Skriftene vitner om en ryddig progresjon i livet, herunder den fysiske og åndelige
utvikling. Johannes bar vitnesbyrd om at Jesus Kristus ikke «mottok … av fylden til
å begynne med, men fortsatte fra nåde til nåde inntil han mottok en fylde» (L&p
93:13). Gradvis fremgang er helt avgjørende for barnas sunne utvikling. På visse sta-
dier i livet blir barna fysisk, intellektuelt og psykisk klare til å mestre utviklingsopp-
gaver som å lære å gå, snakke og spise på egenhånd. Istedenfor å presse barna til å
gjøre ting før de er klare, kan foreldrene sørge for et trygt og omsorgsfullt miljø hvor
barna kan lære og utvikle seg.

Forskning tyder på at fysiske og psykiske evner ofte utvikles på visse stadier, men
hvert barn er unikt. Biologi, temperament, foreldrenes opplæring og miljø har alt sam-
men innflytelse på et barns utvikling. Foreldre skulle ikke bekymre seg om et barn
trenger litt lenger tid til å lære visse ting, og de skulle heller ikke bli for opprømte fordi
et barn ser ut til å være litt tidlig ute. Slike forskjeller er ofte midlertidige og har lite med
barnets langsiktige evner å gjøre. Det er bedre å nyte hvert barns gradvise utvikling.
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G RA DV I S  F REM G A NG  ER HELT  A V G J Ø RENDE 
F OR BA RNA S  S U NNE U T V I KLI NG .  

S OM  F ORELDER KA N DU  HJ ELP E V ED Å S Ø RG E 
F OR ET  T RY G T ,  OM S ORG S F U LLT  M I LJ Ø .

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:41 PM  Page 12



13

F O R S TÅ B A R N A S U T V I K L I N G

Klar til å lære

Det er viktig å være oppmerksom på om et barn er klart til å ta neste trinn i sin vekst
og utvikling. Foreldre kan unngå mange problemer hvis de lar barna tilegne seg fer-
digheter i sitt eget tempo. Foreldre skulle prøve å tilpasse seg hvert barns behov, frem-
for å tvinge barnet til å tilpasse seg foreldrenes forventninger.

For eksempel blir et barn vanligvis klart til å lære å gå rundt ettårsalderen. Forel-
dre kan se etter tegn på at barnet er klart til å gå. Barnet vil kanskje dra seg opp mot
et møbel og stå eller gå mens det støtter seg mot møbelet. Foreldrene kan leke med
barnet ved å holde ham eller henne oppreist og la barnet ta et skritt eller to. Denne
leken kan hjelpe barnet å lære å gå tidligere enn om han eller hun blir overlatt til seg
selv. Derimot, hvis barnet ikke er fysisk i stand til å bære sin egen vekt, vil det ikke
hjelpe å leke denne leken. Dette kan tvert imot gjøre barnet frustrert og forårsake
fysiske skader. Barn oppnår ingen langsiktige fordeler ved å gå tidlig. De begynner å
gå når de er klare.

Pottetrening skulle begynne når barnet er fysisk og psykisk i stand til det. Forven-
ter man at et barn har full kontroll når det fyller to år, kan dette stille urealistiske og
umulige krav til dem. Barn begynner å vise at de er klare når de kan forstå enkle opp-
fordringer fra foreldrene, når de begynner å dytte av seg skitne bleier og når de
begynner å imitere adferden de ser når foreldrene går på toalettet.3 Noen barn som er
tre år eller eldre, er ikke fysisk i stand til å sove gjennom natten uten å væte sengen
eller gå på toalettet. Foreldre som forstår og godtar at barnet ikke er klart, blir min-
dre opprørte når sengevæting forekommer. Når foreldre blir sinte eller opprørte, risi-
kerer de å forsterke den uønskede adferden. De skulle isteden være rolige og
tålmodige, og barnet vil til slutt lære å kontrollere blæren sin.

Foreldre skulle heller ikke forvente at en fireåring skal kunne sykle uten støttehjul.
De fleste barn i denne alderen mangler den koordinasjon som trengs for å mestre
denne ferdigheten. Når de er seks eller syv år gamle, kan de fleste barn sykle på en
sykkel i riktig størrelse uten støttehjul.

Det er best at foreldre lærer sine barn å hjelpe til hjemme når barna selv viser inter-
esse for å hjelpe, kaster ball med dem når barna selv ønsker det eller lærer dem å gre
håret når barna begynner å ville gjøre det selv. Foreldre vil også lykkes bedre hvis de
prøver å gjøre disse undervisningssituasjonene hyggelige og morsomme. De skulle gi
rikelig med oppmuntring og ros for barnas innsats. Hvis foreldre forventer for mye
for fort, vil barna ofte bli motløse og miste interessen for å lære ny adferd.

UTVIKLINGSTRINN
Sosial og følelsesmessig utvikling finner sted som en rekke trinn som forekommer i
visse aldre. Det er viktig å fullføre hvert trinn for at barnet skal få en sunn utvikling.
Informasjonen du finner om utvikling her, er bare en generell rettesnor. Barn utvikler
seg i sitt eget tempo, og deres tidlige utvikling er ikke et pålitelig tegn på deres senere
fremgang i livet. Foreldre som blir kjent med og elsker sine barn som individer, vil være
best i stand til å hjelpe dem å utvikle seg til modne og kompetente voksne.4

Barnet lærer å stole på andre (tidlig barndom)

Omsorgsfulle foreldre forsøker å dekke sitt nyfødte barns behov. De gjenkjenner tegn
på sult og ubehag. Det vanligste tegnet på ubehag er gråt. Foreldre kan hjelpe ved å
holde barnet, vise det kjærlighet og dekke barnets fysiske og følelsesmessige behov.
De skulle trøste barnet lenge nok til at det roer seg og føler seg trygt.

Når foreldre gjenkjenner og på en kjærlig måte reagerer på sitt nyfødte barns tegn
på sult og ubehag, lærer barnet å stole på dem og utvikler tillit til at foreldrene vil
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reagere på hans eller hennes behov i fremtiden. Barnet vil knytte et bånd til foreldrene
og føle seg trygg sammen med dem. Foreldrenes kjærlighet til barnet vil også vokse.

Når foreldre ikke reagerer på et barns behov, føler det seg usikkert og engstelig og
har vanskelig for å lære å stole på andre. Foreldre som ofte overlater et urolig barn til
den andre forelderen, vil ha mye vanskeligere for å knytte et sterkt bånd til barnet.

Barn av passive foreldre føler seg ofte uønsket, uelsket og ute av stand til å aksep-
tere seg selv som verdifulle personer. Barn som føler det slik i oppveksten, får ofte
problemer med forhold til andre og blir overdrevent avhengige av andres bekreftelse.
De vender seg noen ganger til alternative kilder til tilfredsstillelse, som overdreven
TV-titting, tvangsspising, seksuell nytelse eller stoffmisbruk.

Barnet utvikler selvstendighet (1-3 år)

Uttrykket «trassalderen» brukes ofte for å beskrive barns intense anstrengelser for å
være selvstendige. (Selvstendig adferd begynner ofte ikke før rundt toårsalderen.)
Barna begynner å lære selvkontroll, blant annet når det gjelder tarm- og blærefunk-
sjoner, og hvordan de kan takle omverdenen. På dette stadiet lærer barna å løpe, spise
selv, drikke av en kopp, leke med leker, åpne dører, klatre på møbler og vaske og tørke
hendene sine. Når de er to og et halvt år gamle, er de ofte ganske sta og krevende og
har vanskelig for å tilpasse seg eller vente på det de ønsker. De fleste går gjennom
dette stadiet uansett hvordan de oppdras.

På dette utviklingstrinnet har barn en tendens til å ville hevde sin selvstendighet
ved måltider, ved leggetid og ved pottetrening. Barna er ofte nysgjerrige på kropps-
deler, noe som er normalt. Dette er en god tid for foreldrene til å lære barna riktige
navn på kjønnsorganer.

«Trassalderen» kan nytes hvis foreldrene har riktig innstilling. Foreldrene kan hjelpe
ved å være tålmodige, ved å la barnet opptre selvstendig innenfor akseptable grenser
og ved å gi alternativer (se økt 8) som en måte å unngå maktkamper på. De skulle
være klar over at denne fasen er kortvarig, men viktig for barnet. Med hjelp og for-
ståelse vil barna begynne å føle en grad av selvkontroll som kan føre til varig selvre-
spekt og velvilje.

Foreldre skulle organisere hjemmet slik at barna kan løpe og utforske uten å skade
seg selv eller ødelegge ting. Foreldre skulle glede seg over barna, tilbringe tid sammen
med dem, lære dem å leke med andre og lese for dem når de legger seg. De skulle være
bestemte, men kjærlige når de disiplinerer dem. Det å si «nei» skulle ikke kreve en for-
klaring i denne alderen. «Fordi jeg sier det» er vanligvis tilstrekkelig.

Når foreldre disiplinerer sine barn på dette utviklingstrinnet, fungerer det ofte bra
å ignorere dårlig oppførsel eller å gi konsekvenser.

Disse tidlige, formende årene er en ideell tid til økt åndelig undervisning.

Kanalisering av initiativ (3 til 6 år)

I denne perioden har barn overskudd av energi og prøver å lære og mestre oppgaver
som vil gi dem en følelse av dyktighet og kontakt med verden rundt seg. Barnas fan-
tasi er ofte overdrevet og fokuserer på ting som har med makt og aggresjon å gjøre,
noe som kan gi barna dårlige følelser. Når det ikke finnes mulighet for positive utløp,
kan barna føle seg maktesløse, ulykkelige og engstelige.

Når de er fire år gamle, kan de fleste barn hoppe, stå på ett ben, sykle på trehjuls-
sykkel, sparke ball og gå opp og ned trapper uten hjelp. De begynner å leke på en sam-
arbeidende måte, stiller mange spørsmål og leker fantasileker.

Barn i denne alderen har en tendens til å fortelle røverhistorier og kan til og med
tro på sin egen fantasi. De kan tøye grenser og trosse foreldrene. De kan slå, sparke,
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knuse ting, bruke sjokkerende språk eller rømme. De er ofte overraskende lydhøre når
foreldrene formidler sine forventninger på en tydelig måte uten å være altfor strenge,
og gir barna litt frihet.

Når de er seks år gamle, kan de fleste barn sykle, knytte skolissene, sprette og slå
en ball og telle til 100. Disse barna er vanligvis aktive og ivrige etter å gjøre ting.
Følelsene deres er noen ganger kaotiske, og barn på dette stadiet uttrykker ofte for-
skjellige grader av kjærlighet og uvilje. De vil ofte være midtpunktet i familien eller
en gruppe, men er ikke trygge på seg selv. De liker å få viljen sin. De kan være ufor-
skammede og kranglevorne når de blir bedt om å gjøre noe.

Mange barn på dette stadiet får mareritt. Noen ganger klarer de ikke å velge
mellom to ting fordi de vil ha begge. Det er viktig for dem å få viljen sin.

Foreldre kan hjelpe ved å være tålmodige og kjærlige, ved å være bestemt samtidig
som de lar disse barna prøve seg innenfor klart definerte grenser. Foreldre skulle fast-
sette regler for ting som å se på TV, utføre plikter, gjøre lekser og legge seg. De skulle
utøve disiplin på en kjærlig og vennlig måte ved å bruke valg og konsekvenser for
adferdsproblemer. Foreldre skulle tilbringe tid sammen med sine barn, lese for dem og
vise interesse for deres aktiviteter både hjemme og på skolen. De skulle sørge for at
barna får tid til å utforske, løpe utendørs og leke med andre.

Barna lærer å anstrenge seg (6 til 12 år)

Dette stadiet begynner etter at et barn har begynt på skolen og fortsetter til starten
på puberteten. Barnet føler tilfredsstillelse og utvikler selvtillit ved å lære, få gode
karakterer og utvikle ferdigheter. Barnet kommer inn i en bredere sosial kultur og
føler seg akseptert og produktiv når det kommer godt ut i sammenligning med andre.
Når barnet ikke kommer godt ut i denne sammenligningen, føler han eller hun seg
ofte mindreverdig. Utfallet av denne fasen er viktig. De som lærer å anstrenge seg,
møter ofte livets utfordringer med optimisme. De som ikke lærer å anstrenge seg,
kommer noen ganger inn i selvødeleggende adferdsmønstre.

Når barna er åtte år gamle, kan de ofte skrive. De har ofte humoristisk sans. De
vet forskjell på riktig og galt. De er vanligvis veldig aktive og sosiale og har en beste-
venn. De ønsker å «møte verden».

Barn i denne alderen liker ofte å hjelpe til med plikter, noe som får dem til å føle
seg betydningsfulle og fremgangsrike. De motsetter seg sjefing, men reagerer ofte
positivt på foreldrenes anmodninger.

Når barna er 10 år gamle, har førpuberteten begynt, og de pleier å være rolige, føye-
lige og lette å ha med å gjøre. De er ofte sosiale, samarbeidsvillige, flittige og hjelp-
somme hjemme. De setter pris på foreldrene og sine venners meninger. De liker
gruppeaktiviteter i kirken og på skolen.

Når de er 12 år gamle, har mange jenter begynt på puberteten. Generelt sett klarer
disse barna seg bra både hjemme og på skolen, men mange opplever følelsesmessige
og adferdsmessige opp- og nedturer hvor de går fra barndom til ungdom og tilbake
igjen, er ansvarsbevisste og ansvarsløse, tester regler og er avhengige av dem. Utse-
endet blir viktig. Vennskap kan forandre seg brått.

De fysiske endringene er viktige ved at de gir signaler til disse barna om at de er i
ferd med å bli lik sine jevnaldrende. Et overdrevent fokus på utseendet får noen av
disse barna, spesielt jenter, til å utvikle spiseforstyrrelser (anoreksi eller bulimi). De
fleste av disse barna fokuserer på gode venner av samme kjønn. Plutselige forand-
ringer i vennskap kan imidlertid ofte føre til sårede følelser.

Foreldre kan hjelpe sine barn å bli motivert til å prestere og utvikle seg ved å vise
interesse for aktivitetene deres og gi ros for godt utførte oppgaver. Foreldre skulle
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samarbeide med barna om prosjekter og aktiviteter og hjelpe dem å lykkes. De skulle
ta seg tid til å lytte, hjelpe barna å løse problemer og lære dem å løse konflikter. Så
langt som mulig skulle også foreldre være med på arrangementer hvor barna deltar.

Foreldre skulle involvere barna i å fastsette regler, forventninger, grenser og konse-
kvenser som gjelder hele familien. De skulle gi barna stadig flere eller større arbeids-
oppgaver og begrense TV-titting.

Foreldre må være spesielt oppmerksomme på den innflytelse medier kan ha på barna
i denne perioden. Mote- og modellblader kan gi en ung jente en uriktig oppfatning av
skjønnhet. TV-spill kan påvirke barn i retning av vold og umoral. Foreldre skulle
snakke med barna om ting de oppfatter fra mediene og gi dem korrigerende undervis-
ning. Foreldre skulle også bli kjent med barnas venner og oppmuntre sine barn til å
invitere vennene med seg hjem. Foreldre skulle ikke kritisere sine barns venner.

I denne perioden har ofte barn lettere for å ta imot foreldrenes hjelp enn når de blir
eldre. Foreldre skulle se på problemer og utfordringer som muligheter til å tilby hjelp.
Det nytter virkelig å vise omsorg (se økt 4). Foreldre skulle ofte gi uttrykk for sin
kjærlighet til sine barn, oppmuntre dem og rose dem for det de gjør bra. Selv om de
skulle oppmuntre barna til å være flittige, skulle de beskytte dem mot å påta seg for
mye. Målene deres skulle være realistiske og oppnåelige, og skulle ikke virke forstyr-
rende på familiens verdige mål og forventninger.

Foreldre skulle oppmuntre barna til å ha passende interesser og vennskap utenfor
hjemmet. De skulle respektere barnas privatliv og ha realistiske forventninger til
hvordan de innretter seg etter regler.

Barna søker uavhengighet og identitetsfølelse (12 til 18 år)

Når puberteten setter inn, skjer det hurtige forandringer i barnas kropp. Seksuelle
følelser dukker opp. Disse barna ønsker å være likeverdige med og uavhengige av
andre, spesielt foreldrene sine. Samtidig setter de pris på den trygghet og komfort et
stabilt hjem gir dem.

I denne perioden begynner barna å innse at de snart kommer til å bli voksne og
lurer på hvor og hvordan de passer inn i samfunnet. Deres primære utviklingsopp-
gave er å finne sin identitet og plass i et voksent samfunn.

Når de er 14 år gamle, er de fleste barn usikre på seg selv, sin kropp og om andre
godtar dem. De pleier å være idealistiske, impulsive og intense og ønske alt nå. De er
ofte selvsentrerte, lunefulle og opposisjonelle. De kommer ofte i konflikt med forel-
drene, som de ser på som gammeldagse.

I denne alderen er puberteten i gang for nesten alle, og for noen jenter er den fer-
dig. Barn i denne alderen ser på sine jevnaldrende for å finne ut hva som er sosialt
akseptabel adferd. Selv om de ofte unngår å bli sett offentlig sammen med foreldrene,
er det fremdeles mange som innerst inne er glade i foreldrene og føler et sterkt bånd
til familien.

Når de er 16 år gamle, pleier de fleste ungdommer å være mer avslappede og
bekvemme sammen med familiemedlemmer. De pleier å være sikrere på sine egen
identitet, men de prøver fremdeles å finne ut av verdinormer og trosoppfatninger, og
prøver å bli sikrere på seg selv. De er opptatt av sosiale normer og jevnaldrende. De
vil ofte fortsette å tøye grenser og utfordre autoritet.

Foreldre føler seg noen ganger truet når deres tenåringer søker uavhengighet. Iste-
denfor å føle seg truet, skulle de prøve å føle takknemlighet for sine tenåringers ønske
om å bli selvstendige. De skulle gradvis gi slipp på kontrollen og la tenåringene få sta-
dig større ansvar for sitt eget liv. Grenser og konsekvenser kan fremdeles håndheves
når adferden er uakseptabel.
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Barna skulle oppmuntres til å tenke selv. Foreldre skulle gjøre sitt beste for å aksep-
tere barnas særegenheter uten å komme i forsvarsposisjon eller avvise dem. De skulle
holde seg rolige og være konsekvente når de konfronteres med sine tenåringers
intense følelser.

Foreldre skulle være tilgjengelige og lytte når barna er villige til å snakke, og
komme med forslag som kan hjelpe barna å ha orden på livet. De skulle være opp-
merksomme på tristhet og depresjon som barna kan oppleve. De skulle lytte og prøve
å forstå de vanskeligheter og utfordringer barna opplever. De skulle lære dem måter
å takle gruppepress på.

Foreldre skulle ikke bli fornærmet om barna ikke ønsker å være sammen med dem.
Ikke desto mindre skulle de forvente at barna retter seg etter familiens regler, men
uten å forvente fullkommenhet. De skulle velge sine kamper klokt og gi konsekven-
ser når det trengs.

Under dette utviklingstrinnet blir usikre ungdommer selvsikre unge voksne med
en følelse av identitet, mål og indre motivasjon. Selvtilliten vokser vanligvis etter
hvert som tenåringene føler seg aksepterte, kompetente og forberedt på fremtiden.

Ungdommer som føler seg inkompetente og uaksepterte, er ofte forvirret og usi-
kre på seg selv, sin rolle og sin verdi for samfunnet. De kan se på foreldrene som et
hinder for sin gryende uavhengighet. Disse tenåringene kan bli respektløse, utakk-
nemlige, opprørske og trassige. Noen søker tilhørighet ved å identifisere seg med
klikker, gjenger eller tenåringshelter.

TEGN PÅ UTVIKLINGS- OG SOSIOEMOSJONELLE PROBLEMER
Følgende faresignaler kan bety at det foreligger utviklings- eller sosioemosjonelle pro-
blemer. Et barn som viser noen av disse signalene eller symptomene kan trenge pro-
fesjonell hjelp fra en barnelege eller psykolog.

Ved toårsalderen

• Kan ikke gå.

• Kan ikke bruke setninger på minst to ord eller beherske minst 15 ord.

• Ser ikke ut til å kunne bruke vanlige gjenstander, som en kam, kopp eller skje.

• Kan ikke dytte en leke med hjul.

Ved fireårsalderen

• Viser et faresignal eller symptom fra en tidligere aldersgruppe.

• Sikler stadig.

• Snakker utydelig.

• Kan ikke forstå enkle instruksjoner.

• Viser liten interesse for andre.

• Har store problemer med å være borte fra moren.

• Deltar ikke i liksomleker.

Ved seksårsalderen

• Viser et faresignal eller symptom fra en tidligere aldersgruppe.

• Kan ikke sykle på trehjulssykkel.

• Kan ikke kaste en ball med overarmskast.

• Gråter og klamrer seg fast når foreldrene skal gå.

• Viser ingen interesse for å være sammen med eller leke med andre barn.
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• Mister kontrollen når det blir sint eller opprørt.

• Vil ikke kle seg, legge seg eller gå på toalettet.

• Er hyperaktiv i den grad at det forstyrrer skolearbeidet.

• Kommer ikke overens med andre barn. Har få eller ingen venner.

• Tisser eller gjør på seg i sengen.

• Er overvektig.

• Har tilbakevendende mareritt.

• Er unormalt aggressivt (krangler eller slåss).

• Virker overdrevent redd.

Ved åtteårsalderen

• Viser et faresignal eller symptom fra en tidligere aldersgruppe.

• Kan ikke klokken.

• Unngår skolen eller gjør det dårlig på skolen.

• Er ofte ulydig, frekk i munnen og trassig.

Ved alle alderstrinn

• Kan ikke snakke på forventet nivå (har begrenset ordforråd eller bruker feil tid.
Klarer ikke å huske ord eller danne setninger eller bruke riktige lyder. Stammer).

• Klarer ikke å ta vare på seg selv på forventet nivå.

• Er ute av stand til å utvikle forhold til andre (mangler øyekontakt, ansiktsut-
trykk og felles interesser som er med på å danne et sosialt forhold).

• Har vanskelig for å takle skolen.

• Klarer ikke å arbeide eller delta i fritidsaktiviteter på forventet nivå.

• Viser svekket evne til å følge gode helse- og sikkerhetstiltak.

• Kan ikke lese, skrive eller regne på forventet nivå.

• Klarer ikke å gå, krabbe, sitte, kaste, ta imot eller løpe på forventet nivå.

• Har vanskelig for å følge med, later ikke til å lytte, følger ikke opp instruksjo-
ner, har problemer med å komme i orden eller har lett for å bli distrahert eller
glemme ting.

• Er urolig, vrir seg, forlater stolen sin på skolen, løper eller klatrer unormalt mye,
snakker unormalt mye, buser ut med svar på spørsmål, avbryter eller forstyrrer.

• Mister fatningen eller krangler, trosser anmodninger fra voksne.

• Er ofte sint og ergerlig. Klandrer andre for sine egne feil.

• Er bøllete, truer andre eller havner i slagsmål.

• Ødelegger ting, stjeler eller bryter regler.

• Er ondskapsfull mot dyr og mennesker.

• Tvinger andre til seksuelle handlinger.

• Spiser ikke riktig og klarer ikke å legge på seg eller går betraktelig ned i vekt.

• Har tics (plutselige krampetrekninger, gjentakende kroppsbevegelser eller verbale
utbrudd).
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• Bekymrer seg eller føler seg utilpass når han eller hun er borte fra hjemmet
eller foreldrene eller forventer adskillelse.

• Er deprimert (symptomer kan være å føle seg trist eller nedfor, ikke klare å
finne glede i å gjøre ting, trekke seg bort, føle skyld eller verdiløshet, føle seg
apatisk, ha vanskelig for å tenke og konsentrere seg, mangle energi, ha selv-
mordstanker og -følelser).

• Viser angst (virker anspent, redd, panisk, skrekkslagen. Later til å se for seg at
noe ille kommer til å skje. Er kortpustet eller har smerter i brystet).

REALISTISKE FORVENTNINGER
Det første presidentskap og De tolvs quorum har sagt: «I den førjordiske tilværelse …
[aksepterte] Guds åndelige sønner og døtre … hans plan hvorved hans barn kunne få
et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet og til
sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som arvinger til evig liv.»5 For de fleste
omfatter denne utviklingen perioden etter fødselen, barndom, ungdom og livet som
voksne. Foreldre kan hjelpe sine barn gjennom disse stadiene og forberede dem for
livets utfordringer. Realistiske forventninger og jevn fremgang skulle være de sty-
rende prinsipper for denne prosessen. Foreldre skulle bli kjent med sine barn og verd-
sette dem som unike personer. Når de gjør dette, vil de vise dem den samme kjærlighet
som vår himmelske Fader har til oss alle.

Reaksjon på adferd

Foreldre som verdsetter sine barn og lærer dem å kjenne som individer, vil med større
sannsynlighet reagere passende på sine barns adferd. De er bedre i stand til å lære
barna korrekte prinsipper.

Barn oppfører seg ofte på måter som foreldrene kanskje ikke liker, som å suge på
tommelen, klatre og overdrive. Slik adferd er noen ganger forbundet med utviklings-
trinn, og barna slutter etter hvert som de modnes. Når foreldrene vet at barna vok-
ser og utvikler seg, vil de føle mindre skyld og bekymring når disse handlingene
finner sted. Foreldrene vil også kunne reagere mer effektivt.

Foreldre forsterker noen ganger uønsket adferd ved å straffe, latterliggjøre eller
rakke ned på barnet. Et slikt følelsesmessig intenst fokus retter unødvendig stor opp-
merksomhet mot adferden, og får iblant barnet til å føle seg ille til mote, trassig eller
overdrevent nysgjerrig på adferden. For eksempel kan en ekstrem reaksjon på tom-
melsutting provosere et barn til å holde fast ved adferden. Når foreldrene reagerer på
en avslappet måte eller til og med ignorerer adferden, er det mer sannsynlig at bar-
net slutter med den når den ikke lenger har noen hensikt.

For mye vektlegging av aldersriktig adferd kan også forsterke den unødvendig og
oppmuntre barnet til å gjenta adferden overdrevet, til og med slik at det går ut over
sikkerheten. For eksempel kan foreldre som lager oppstyr rundt et barns forsøk på å
klatre («han er så skjønn når han gjør det»), oppmuntre til en adferd som kan sette
barnet i fare.

Tenåringer kan ofte trekke seg bort fra familiefellesskapet og være kritiske til for-
eldrene. Foreldre som tar dette personlig, føler seg avvist og prøver å kontrollere dem,
kan provosere barnet til å gjøre opprør og dermed hemme hans eller hennes frem-
gang gjennom denne fasen. Når foreldrene tar barnets adferd med fatning, uten å bli
altfor bekymret, lar de barnet komme seg gjennom denne fasen av oppveksten. Van-
ligvis får barna lettere for å akseptere sine foreldre etter hvert som de nærmer seg
voksen alder.
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Bli kjent med hvert av barna

Den beste måten for foreldre å bli kjent med sine barn på – hva de liker og misliker,
deres håp og frykt – er å tilbringe tid sammen med dem. Familier kan tilbringe tid
sammen hver dag i forbindelse med familiebønn og skriftstudium. De kan arbeide
sammen og ha enkle, behagelige samtaler. Foreldre kan engasjere sine barn i gruppe-
aktiviteter som å gå i en park, bygge en trehytte, ta en kjøretur, dra på fottur, plante
og stelle i hagen og spille og leke sammen. Ofte kan de hyggeligste aktivitetene være
de som koster minst.

Foreldre skulle tilbringe tid med hvert av barna på tomannshånd og ofte la barnet
få velge hvilke aktiviteter de skal gjøre sammen. Samtalene ved disse anledningene
skulle vanligvis dreie seg om barnets interesser.

NOTER

1. I Conference Report, okt. 1999, 6; eller Liahona, jan. 2000, 6.

2. I Conference Report, okt. 1977, 64; eller Ensign, nov. 1977, 43.

3. Se William Sears and Martha Sears, The Baby Book: Everything You Need to Know about Your Baby from
Birth to Age Two (New York: Little, Brown & Company, 1993), 536.

4. Noe av informasjonen her er tilpasset fra Erik H. Erikson, Childhood and Society (New York: Norton,
1963), 247-63; Frances L. Ilg, og andre, Child Behavior (New York: Harper & Row, 1981), 12-46; og
Louise Bates Ames, og andre, Your Ten-to-Fourteen-Year-Old (New York: Dell, 1988), 21-180, 318-23.

5. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
P L A N L E G G  A K T I V I T E T E R  Å  G J Ø R E  S A M M E N
Be foreldrene tenke ut sunne aktiviteter de kan gjøre som familie eller sammen med
familiemedlemmer på tomannshånd. Be dem skrive ned alt de kommer på, slik at listen
blir så lang som mulig. Oppfordre dem til å innhente forslag fra familiemedlemmene
under en familiens hjemmeaften eller på et annet passende tidspunkt. Utfordre dem til
å bruke en eller to aktiviteter fra denne listen hver uke den kommende måneden.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
E N D R E  U R E A L I S T I S K E  F O R V E N T N I N G E R
Be foreldrene bruke den informasjonen de har fått i denne økten, til å snakke med hver-
andre eller en annen forelder om hvordan deres forventninger påvirker deres barns
aktuelle utviklingsnivå. Be dem skrive ned eventuelle forventninger de måtte ha som
kan forårsake problemer. Be dem drøfte hvordan de kan reagere mot barna på måter
som er mer tilpasset deres utvikling. Be dem skrive ned hvilke endringer de vil gjøre.
Oppfordre dem til å gjennomføre endringene i uken som kommer, og fortelle om sine
erfaringer på neste gruppemøte.
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MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå verdien av god kommunikasjon og virkningen av dårlig kommunikasjon.

• Avdekke og stanse destruktive måter å kommunisere med barna på.

• Lære kommunikasjonsferdigheter og -metoder som styrker familieforholdene.

VIKTIGHETEN AV GOD KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon omfatter alle tanker, følelser, handlinger eller ønsker som formidles
verbalt eller ikke-verbalt mellom foreldre og barn. Det er umulig å ikke kommuni-
sere. President Spencer W. Kimball sa: «Våre ansiktsuttrykk, vårt tonefall, våre beve-
gelser og våre tanker avslører oss.»1 Våre handlinger og ord forteller hvem vi er, hva
vi mener om ting og hva vi har blitt. Selv det å nekte å snakke sender et budskap til
andre, uansett om budskapet blir riktig forstått eller ikke.

Dårlig kommunikasjon er et symptom på og en årsak til problemer i familien.
Sinte, frustrerte foreldre og barn kommuniserer ofte på destruktive måter, er mindre
tilbøyelige til å lytte og mer tilbøyelige til å si nedsettende og sårende ting. Dessuten,
når foreldre og barn blir utsatt for nedsettende, sårende budskap, reagerer de ofte med
upassende ord og handlinger. Det er ofte nødvendig å forandre innstilling til livet, seg
selv og andre før god kommunikasjon er mulig.

Foreldre kan bryte destruktive kommunikasjonssykluser ved å forandre sin måte å
lytte og reagere på, og slik skape et legende miljø som kan føre til en indre forandring
i deres sønner og døtre.

SKADELIGE METODER
Her er noen vanlige kommunikasjonsmetoder som kan drive barna bort:

• Forelese, moralisere, preke, forhøre. 

«Jeg har sagt det før, jeg har sagt det tusen ganger. Kan du ikke få inn i den
tjukke skallen din at …»

«Du burde skamme deg. Se nå hva du har gjort.»

«Hvorfor i all verden gjorde du det?»

• Undervurdere, formilde, gi tomme forsikringer.

«Ro deg ned. Ingen grunn til å bli opprørt.»

«Ok, bare du blir fornøyd, så.»

«Alt ordner seg. Det er mange som har opplevd verre ting.»
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• Dømme, fordømme, true.

«Problemet med deg er …»

«Det blir aldri noe av deg.»

«Prøv deg en gang til, så vil du ikke kunne sitte på en uke.»

• Klandre, kritisere, latterliggjøre.

«Det er din skyld.»

«Du er så irriterende.»

«Jeg fordrar ikke at du sutrer sånn.»

• Å snakke om egne følelser når et barn trenger å snakke om sine følelser.

«Jeg vet nøyaktig hva du føler. Da jeg var på din alder, …»

Kristus-lik kommunikasjon

Foreldre som kommuniserer på en Kristus-lik måte, kan lettere ivareta sin hellige
«plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet» og «lære dem å elske og tjene
hverandre, til å overholde Guds bud og være lovlydige borgere hvor de enn bor».2

Gode normer og trosoppfatninger vil neppe bli overført til barn uten en omsorgs-
full og følsom utveksling av informasjon. Barns villighet til å lytte og snakke kom-
mer ofte an på det klima for kommunikasjon som foreldrene skaper i hjemmet.

Frelseren og Forløseren Jesus Kristus er vårt eksempel: «Jeg er veien og sannheten
og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Johannes 14:6). Som det eneste
fullkomne menneske som har levd på jorden, var han det største eksempel på hvor-
dan vi skulle oppføre oss og hvordan vi skulle kommunisere med hverandre.

Skriftene forteller at Jesus var:

• Sen til å dømme, som med kvinnen som ble grepet i hor (se Johannes 8:3-11).

• Tilgivende, som da han ba Faderen tilgi dem som korsfestet ham (se Lukas
23:33-34).

• Medfølende, som da han gråt sammen med Maria og Marta da Lasarus var død
(se Johannes 11:33-36).

• Hensynsfull overfor sin familie, som da han sørget for at hans mor ble tatt
hånd om da han hang på korset (se Johannes 19:25-27).

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
S L U T T  M E D  S K A D E L I G E  K O M M U N I K A S J O N S F O R M E R
Be foreldrene tenke over hvordan følgende skriftsteder kan anvendes på dem:

• «Det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet» (Matteus 15:18). Spør forel-
drene hvilke tanker, holdninger og ønsker som påvirker hvordan de kommuniserer
med sine familiemedlemmer.

• «Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele lege-
met i tømme» (Jakobs brev 3:2). Be foreldrene tenke over hvor godt de takler sine
følelser og unngår å opptre støtende, spesielt når barna gjør ting som er støtende.

Be klassens medlemmer skrive eksempler på upassende kommunikasjonsformer som
de har brukt. Denne listen vil hjelpe dem å huske å ikke gjenta dem. Forklar at første
trinn til bedre kommunikasjon er å innse at det de har gjort, er galt, og så slutte å si og
gjøre destruktive ting. Oppfordre dem til å være standhaftige når det gjelder å gjøre
denne endringen, selv om barna fortsetter å oppføre seg dårlig.
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• Villig til å gjengjelde ondt med godt, som da han helbredet øret til en av
dem som tok ham til fange (se Lukas 22:50-51).

• Kjærlig mot barn, som han viste da han velsignet dem (se Matteus 19:14-15;
3. Nephi 17:21-24).

• Takknemlig, som da han roste kvinnen som salvet ham med olje (se Lukas
7:44-48).

• Tjenestevillig, som da han vasket sine disiplers føtter og lærte dem å tjene
hverandre (se Johannes 13:4-17).

• Offervillig, som han viste ved at han sonet for verdens synder (se Matteus
26:35-45).

Effektiv kommunikasjon er et naturlig resultat når menn og kvinner utvikler de
Kristus-like egenskapene tro, håp, kjærlighet, et øye som er fullt og helt vendt mot
Guds ære, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig vennlighet, godhet,
ydmykhet og flid (se L&p 4:5-6). President David O. McKay forkynte: «Intet men-
neske kan oppriktig bestemme seg for å anvende de læresetninger Jesus fra Nasaret
fremsatte, i sitt daglige liv uten å merke en forandring i sin egen natur. Uttrykket
”født på ny” har en dypere mening enn mange mennesker forbinder med det.»3 Når
foreldre følger Kristi læresetninger, overvinner de lite effektive og skadelige kommu-
nikasjonsformer. Etter hvert som de tilegner seg guddommelige egenskaper, blir de
bedre i stand til å styre sine egne følelser og reagere bedre på andres adferd. De blir
mer tilbøyelige til å reagere passende når barna er respektløse og uregjerlige.

KOMMUNIKASJONEN KAN BLI BEDRE
Kommunikasjonsproblemer utvikler seg over tid. Det er ofte vanskelig å finne ut når
problemene begynte og hvem som startet dem, og det gjør ofte mer vondt enn godt
å legge skylden på noen. Foreldre skulle isteden fokusere på å forbedre sine kommu-
nikasjonsferdigheter.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
V U R D E R  K V A L I T E T E N  P Å  D I N  K O M M U N I K A S J O N
Be klassens medlemmer tenke over hvordan de ville ha svart på følgende spørsmål
(uten å oppgi svarene sine til klassen):

• Tror barna dine at du er interessert i det de sier?

• Er du interessert i deres aktiviteter, mål og prestasjoner?

• Føler de seg trygge på at de kan snakke med deg om sine personlige problemer
og behov?

• Kan de stille deg følsomme spørsmål uten å bli kritisert eller irettesatt?

Hvis de kan svare ja på alle spørsmålene, er det sannsynlig at barna deres lytter og
aksepterer de rettferdige normene og trosoppfatningene de lærer dem. Foreslå at for-
eldrene snakker om svarene sine når de kommer hjem, for å finne ut om ektefellen eller
barna er enige.

Det å ta en beslutning styrker vanligvis vår motivasjon til å gjennomføre en plan. Be for-
eldrene skrive ned en eller to ting de vil gjøre annerledes for å følge Frelserens eksem-
pel når de kommuniserer med sine barn. Anbefal at de forteller sin ektefelle og sine
barn hva de har tenkt å gjøre.
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Kommunikasjonsprinsippene og -ferdighetene som forklares i denne økten, er spe-
sielt nyttige når barn er opprørte og kan trenge en å snakke med. Som psykologen
John Gottman påpekte, kan foreldre som omgås med barna sine på en god måte når
ting er vanskelig, ha en livsendrende innflytelse og hjelpe sine barn å lære å styre sine
følelser og sitt forhold til andre på en bedre måte.4 Foreldre kan lære og anvende effek-
tive kommunikasjonsprinsipper og -ferdigheter. Når de gjør dette med et oppriktig
ønske om å lytte og forstå, vil som regel deres kommunikasjon med barna øke både
i kvalitet og hyppighet. Følgende prinsipper vil hjelpe foreldre å forbedre kommuni-
kasjonen med hverandre og sine barn.

Gjengjeld ondt med godt

En effektiv måte å bryte destruktive kommunikasjonsmønstre på er å følge Jesu
eksempel og gjengjelde ondt med godt. Foreldre skulle snakke med jevnt tonefall selv
når de blir skreket til, snakke respektfullt selv når barna er respektløse, være fornuf-
tige selv når barna er ufornuftige og på en kjærlig måte gi konsekvenser når barna
bryter familiens regler (se økt 9).

Å være Kristus-lik innebærer ikke at foreldre skal gi etter for urimelige krav. Tvert
imot innebærer det å ta opp problemer istedenfor å unngå dem. Når foreldre er tål-
modige og kjærlige, reagerer de fleste barn før eller siden på en positiv måte. Noen
ganger kommer ikke adferdsendringer før barnet er overbevist om at foreldrene opp-
riktig ønsker et bedre forhold. Derfor må foreldrene fortsette med sine anstrengelser
for å kommunisere på en god måte, uavhengig av hvordan barna oppfører seg.

Se etter det gode i barna

Foreldre må være oppmerksomme på sine barn, spesielt når de oppfører seg bra. Opp-
merksomhet er en effektiv forsterker. Hvis foreldrene lytter og snakker med barna når
alt er vel, vil de oppmuntre til sunn adferd. Barn vil mest sannsynlig gjenta adferd
som gir dem foreldrenes oppmerksomhet. Foreldre skulle ignorere ufordragelig eller
upassende adferd så lenge den er harmløs. Når adferden er støtende, upassende eller
destruktiv, skulle foreldrene gi barnet en konsekvens som unngår at det får unød-
vendig oppmerksomhet (se økt 9).

Lytt til barna

Barn oppfører seg vanligvis bra når de føler seg verdsatt og respektert. Foreldre kan
hjelpe sine barn å føle seg verdsatt og respektert ved å lytte til dem og akseptere deres
følelser. Iblant kan barn ha følelser som foreldrene kanskje ikke liker. Uønskede følelser
kan imidlertid ofte forandre seg når barna får lov til å snakke om dem.

Et barns følelse av sinne overfor en av foreldrene kan ofte gå over til kjærlighet når
barnet får lov til å snakke om følelsene uten å bli fordømt. Å lytte til et barns van-
skelige følelser er en måte å gi følelsesmessig førstehjelp på. Barn blir frustrert og for-
virret når følelsene deres blir undervurdert eller benektet. De kan til og med lære å ikke
stole på det de føler. Spesielt små barn er avhengige av at foreldrene hjelper dem å for-
stå det de føler.

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum ga følgende råd: «Det riktige
tidspunktet for å lytte er når noen trenger å bli hørt. Barn er helt naturlig ivrige etter
å fortelle om sine opplevelser, som favner alt fra frydefulle triumfer til fortvilende
prøvelser. Er vi like ivrige etter å lytte? Hvis de prøver å uttrykke sine kvaler, er det
mulig for oss å lytte åpent til en sjokkerende opplevelse uten å komme i sjokktilstand
selv? Kan vi lytte uten å avbryte og uten å trekke forhastede slutninger som stenger
for dialogen? Den kan holdes åpen når vi forsikrer dem om at vi tror på dem og for-
står deres følelser.»5
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Følgende prinsipper vil hjelpe foreldre å lytte mer effektivt.

Vis interesse og villighet til å lytte. Hvis foreldrenes ord uttrykker interesse for
det et barn sier, men deres handlinger viser manglende interesse eller utålmodighet,
vil barnet tro på kroppsspråket. Foreldre skulle sette til side andre ting de holder på
med, og gi barnet sin fulle oppmerksomhet. Istedenfor å stå og se ned på barnet, noe
som formidler makt og overlegenhet, skulle de prøve å kommunisere på øyenivå. De
skulle være oppmerksomme på sitt eget kroppsspråk. Handlinger taler i sannhet høy-
ere enn ord.

Still spørsmål som oppmuntrer barnet til å snakke. Forelderen kan for eksem-
pel si: «Det ser ut som om noe plager deg. Vil du fortelle meg om det?» «Hvordan ser
du på det?» «Fortell meg mer.» Spørsmål skulle stilles på en oppmuntrende måte,
uten å presse, slik at barna ikke føler at de er under forhør.

Gjenkjenn og sett ord på barnets følelser. Barn vil ofte føle seg trøstet når for-
eldre kan gjenkjenne og sette ord på deres følelser. De vet at en annen forstår. En for-
elder kan for eksempel si: «Det gjorde vondt at John ikke inviterte deg i selskapet sitt,
ikke sant?» Noen barn vokser opp uten å høre ord som beskriver deres ubehagelige
følelser. (Se økt 4 for mer informasjon om å gjenkjenne og sette ord på følelser.)

Lytt aktivt ved å gjenta det barnet sier, med dine egne ord. Når et barn er
opprørt og ønsker å snakke, er det noen foreldre som lytter til et ord eller to, antar at
de forstår problemet, for så å avbryte og begynne å gi råd. Når foreldre ikke lytter
ordentlig, blir barnet ofte frustrert.

Foreldre skulle lytte oppmerksomt uten å avbryte. Under pauser i samtalen kan de
gjenta det de forstår at barnet sier og føler, og la barnet korrigere dem hvis de har mis-
forstått budskapet. De skulle vise respekt og empati og unngå å forvrenge eller legge
noe til barnets budskap.

Det å speile budskapet på denne måten har blitt kalt reflekterende eller aktiv lyt-
ting. Det er en effektiv måte å vise barn at foreldrene bryr seg og forstår hva barna
tenker og føler, som i disse to eksemplene:

Et barn kommer inn i et rom, slenger en bok på bordet og gir forelderen et olmt blikk.

Forelder: «Du er sint på meg. Jeg har gjort noe du er misfornøyd med.»

Et barn kommer hjem fra skolen, nedslått.

Barn: «Jeg gjorde det elendig i kjemien i dag. Eksamenen var forferdelig.»

Forelder: «Du er bekymret for ikke å ha bestått eksamen.»

Unngå å komme i forsvarsposisjon når barnet er opprørt. Foreldre opplever at
det er spesielt utfordrende å lytte når et barn er sint på dem. De fleste foreldre ønsker

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
A K T I V  L Y T T I N G  O G  S P E I L I N G
Be foreldrene øve på lytteferdighetene som beskrives ovenfor, sammen med sin ekte-
felle eller en annen forelder. En av dem skulle ta rollen som barnet, mens den andre
svarer i rollen som forelderen. Hovedvekten skulle legges på å lære å speile eller lytte
aktivt. La foreldrene øve i 5 til 10 minutter og så bytte roller. Be dem snakke om hvor-
dan det føltes at noen lyttet til dem på denne måten. Be dem gi hverandre tilbakemel-
ding om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Oppfordre dem til å sette av tid til
å fortsette å øve hjemme til de blir vant til å bruke disse ferdighetene og det høres
naturlig ut for barna.
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at barna skal like dem, og de føler seg truet og avvist og kommer i forsvarsposisjon
når de blir kritisert.

Istedenfor å gå i forsvarsposisjon skulle de lytte og prøve å forstå. De skulle dessu-
ten erkjenne sannheten i det barnet sier om dem. Selv når beskyldningene er grovt
overdrevet, har de som regel et snev av sannhet i seg. (En forelder kan for eksempel si:
«Jeg gjorde en feil, og du er sint på meg. Jeg skulle ikke ha …» Hvis forelderen er opp-
tatt av å forsvare seg, vil han eller hun sannsynligvis ende opp med å krangle med bar-
net. Selv om forelderen vinner diskusjonen, kan forholdet ha tatt skade, og forelderen
vil miste en mulighet til å hjelpe. Barn klarer vanligvis å komme over sinnet hvis de
får sjansen til å snakke om det som plager dem med en mor eller far som lytter.

Følgende råd fra eldste H. Burke Peterson i De sytti kan være nyttig: «Husk at dere
kan lytte for å forstå, uten nødvendigvis å være enige.»6

Uttrykk dine følelser på en passende måte når du er opprørt

Foreldre gjør ofte sine verste feil når de er sinte. Ting som sies i sinne, kan påføre
skader som sent heles. Upassende uttrykk for sinne inneholder ofte ordet du og
kalles «du»-utsagn. For eksempel: «Kan ikke du gjøre noe riktig?» Slike utsagn kan
ofte være nedsettende og fordømmende, og de provoserer barna til å innta for-
svarsposisjon.

Det er bedre at foreldre forteller hvordan et barns adferd påvirker dem: «Jeg blir
frustrert når tildelte oppgaver ikke blir gjort.» Slike uttalelser fokuserer på saken
uten å fornedre barnet. De kalles «jeg»-utsagn. De innbyr til en bedre reaksjon fra
barnet. Barn som blir behandlet med respekt, ønsker ofte å oppføre seg på en
respektfull måte.

«Jeg»-utsagn er mer korrekte enn «du»-utsagn fordi de består av en enkel redegjø-
relse for personlige følelser rundt et barns adferd. («Jeg blir skuffet når …») Det er
vanskelig for et barn å komme med motargumenter mot en mor eller far som sier:
«Jeg blir skuffet og lei meg når noen tar bilen uten lov.» Hvis derimot forelderen sier:
«Du er en uærlig snik» (et «du»-utsagn), kan barnet oppfatte forelderens vurdering
som urettferdig og overdreven. Barnet vil kanskje ønske å krangle med forelderen.
Enda verre er det imidlertid at barnet kan tro på moren eller farens vurdering og
handle i samsvar med merkelappen.

«Jeg»-utsagn innbyr til en bedre reaksjon fra barnet. Når et barn hører mor eller
far på en beveget måte si: «Jeg blir veldig lei meg når jeg ser favorittvasen min i tusen
biter på gulvet,» er det mer sannsynlig at han eller hun vil føle anger og ønske å gjøre
det godt igjen, enn om forelderen sier: «Din klønete idiot. Se nå hva du har gjort.»
Barn som blir behandlet med respekt, ønsker ofte å bevare denne respekten. Barn som
behandles feil, føler seg ofte krenket og verdiløse, og bryr seg lite om å hjelpe forel-
deren å føle seg bedre.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
U N N G Å  Å  K O M M E  I  F O R S V A R S P O S I S J O N
Be klassens medlemmer øve på gode lytteferdigheter sammen med sin ektefelle eller
en annen forelder. En av dem skulle ta rollen som barnet, mens den andre svarer i rol-
len som forelderen. La dem fokusere på å unngå å komme i forsvarsposisjon. La dem
øve i 5 til 10 minutter og så bytte roller. Be dem snakke om hvordan det føltes at noen
lyttet til dem uten å innta forsvarsposisjon. Be foreldrene gi hverandre tilbakemelding
om hvordan de kan forbedre sine ferdigheter. Be foreldrene fortsette å øve på disse fer-
dighetene hjemme til de blir vant til å bruke dem og det høres naturlig ut for barna.

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:41 PM  Page 27



28

K O M M U N I S E R M E D K J Æ R L I G H E T

Vær tydelig på hva som forventes av barna

Foreldre blir ofte forundret over å oppdage at barna ikke har en klar forståelse av hva
som forventes av dem. I tillegg til å komme med et «jeg»-utsagn, skulle foreldre for-
klare hva de forventer. For eksempel: «Jeg føler meg utnyttet når jeg kjører deg hit
og dit uten noensinne å få takk for det. Det sømmer seg alltid å si ”takk” når noen
gjør noe for deg. Jeg trenger å høre det, og det gjør andre også. Kan du være så snill
å takke folk når de gjør ting for deg?»

Moren som uttalte denne anmodningen, sier at datteren hennes, som nå er voksen,
fortsetter å gi uttrykk for sin takknemlighet for det hun gjør for henne. Naturligvis
vil ikke alle barn reagere like bra. Det kan være nødvendig med både repetisjon og
andre passende tiltak som beskrives i senere økter.

LØS PROBLEMER SOM SVEKKER EVNEN TIL Å LYTTE
Iblant kan foreldre ha usunne og urealistiske holdninger og oppfatninger som for-
styrrer lytting, som for eksempel følgende:

• De føler seg ansvarlige for å løse alle sine barns problemer. Spesielt små barn
trenger ofte foreldrenes hjelp til å løse problemer. Eldre barn trenger også noen
ganger hjelp. Alle barn må imidlertid lære å løse problemer på egenhånd. Når
man møter og løser livets utfordringer og problemer, får man selvtillit. Foreldre
skulle være tilgjengelige som en ressurs når problemene overgår barnas evner.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
U T T R Y K K  D I N E  F O R V E N T N I N G E R
Be foreldrene øve på «jeg»-utsagn med følgende tilføyelse: Etter «jeg»-utsagnet skulle de
tydelig uttrykke sine forventninger til barnets adferd. En forelder kan for eksempel si til et
barn som rydder i garasjen på en slurvete måte: «Jeg blir frustrert når du sier at du har ryd-
det garasjen, og så oppdager jeg at det fremdeles er mye rot. Det ser rotete ut, og det kan
være farlig. Andre kan snuble i ting som er slengt på gulvet. Jeg vil at du skal plukke opp
verktøyet og legge det på hyllene der det hører hjemme. Så tar du ut gressklipperen og de
andre tingene på gulvet, feier gulvet og setter ting på plass igjen.» En av dem skulle ta rol-
len som barnet, mens den andre svarer i rollen som forelderen. Etter å ha øvd i 5 minut-
ter, skulle de bytte roller og øve i 5 minutter til. Be dem gi hverandre tilbakemelding om
det de sa, og om det virket passende.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
Ø V  P Å  « J E G » - U T S A G N
Be klassens medlemmer øve på å bruke «jeg»-utsagn sammen med sin ektefelle eller
en annen forelder. Én måte å bygge opp et «jeg»-utsagn på, er å dele det i tre deler.
Forelderen kan: (1) si hva han eller hun føler (sint, irritert, nervøs osv.), (2) forklare
hvorfor han eller hun er opprørt og (3) beskrive hvordan adferden påvirker ham eller
henne. For eksempel: «Jeg er sint på grunn av juicen på stuegulvet, for nå må jeg få
teppet renset, og det blir dyrt.» Én forelder skulle ta rollen som barnet, mens den andre
svarer i rollen som forelderen. De kan øve på å formidle en bekymring de har angå-
ende adferden til et av sine barn. Etter å ha øvd i 5 til 10 minutter, skulle de bytte rol-
ler og øve i 5 til 10 minutter til. Be dem gi hverandre tilbakemelding om hvordan de
kan forbedre sine ferdigheter.
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• De føler seg ansvarlige for å oppdra barn som lykkes, fremfor å fokusere på å
lykkes som foreldre. (Repeter definisjonen på foreldre som har lyktes i økt 1.)

• De ønsker å kontrollere barna sine.

• De er overdrevent likegyldige og ettergivende, og gir barna stor frihet uten å
følge med eller gi retningslinjer og sette grenser.

• De er redde for å mislykkes og å oppleve offentlig ydmykelse.

• De tror at de alltid har rett.

• De trenger å føle seg elsket av barna og er redde for å bli avvist av dem.

Hvis foreldre trenger hjelp med noen av disse problemene, skulle de rådføre seg med
sin ektefelle, faste og be om veiledning, gå i templet og, ved behov, rådføre seg med
biskopen og be om profesjonell hjelp.

STYRKEN I EFFEKTIV KOMMUNIKASJON
Apostelen Paulus ga følgende oppfordring: «Vær et forbilde for de troende i tale, i ferd,
i kjærlighet» (1. Timoteus 4:12). I sitt brev til filipperne sa han også: «Se bare til at
dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig» (Filipperne 1:27). Ord og adferd kan
såre eller hjelpe, påføre smerte og lidelse eller lindre vonde følelser, vekke tvil eller frykt
eller innprente tro og mot. Når foreldre blir herre over sin kommunikasjon, kan de
øve en enorm positiv innflytelse på sine barn.

Eldste L. Lionel Kendrick i De sytti forklarte hvor viktig det er å være Kristus-lik i
vår kommunikasjon med andre:

«Vår kommunikasjon gjenspeiler seg i vår fremtoning. Derfor må vi ikke bare være
nøye med hva vi kommuniserer, men også med hvordan vi gjør det. Mennesker kan
bli styrket eller knust av budskapet og måten vi formidler det på…

… Kristus-lik kommunikasjon uttrykkes i en kjærlig tone, og ikke høyrøstet. Den
har til hensikt å hjelpe, ikke å såre. Den knytter oss sammen istedenfor å drive oss fra
hverandre…

Vår virkelige utfordring … er å gjøre vårt hjerte i stand til å romme Kristus-like
følelser for alle vår himmelske Faders barn. Når vi utvikler en slik omtanke for andre,
kan vi kommunisere med dem slik Frelseren ville ha gjort. Da kan vi spre varme til
dem som lider i stillhet… Da kan vi gjøre deres reise lysere ved det vi sier.»7

NOTER

1. I Conference Report, april 1954, 106.

2. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

3. I Conference Report, apr. 1962, 7; eller Improvement Era, juni 1962, 405.

4. Fra Raising an Emotionally Intelligent Child av John Gottman, Ph.D. og Joan DeClaire, forord av Daniel
Goleman. Opphavsrett © 1997 av John Gottman. Trykt med tillatelse fra Simon & Schuster, Inc., 
NY. Side 16-17.

5. I Conference Report, april 1991, 27; eller Ensign, juli 1991, 22.

6. I Conference Report, april 1990, 107; eller Ensign, juli 1990, 73.

7. I Conference Report, okt. 1988, 28-30; eller Ensign, nov. 1988, 23-24.
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MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå viktigheten av å følge opp sine barn.

• Bli oppmerksomme på forskjellige måter å følge opp barn på.

• Lære og anvende den 5-trinns omsorgsprosessen som kalles «følelsestrening».

BEHOVET FOR OMSORG
President Gordon B. Hinckley oppfordret foreldre til å gi sine barn omsorg: «Oppdra
deres barn i Herrens tukt og formaning. Ta vare på deres små, ønsk dem velkommen
til deres hjem, gi dem omsorg, og elsk dem av hele deres hjerte.»1

Omsorg innebærer å ivareta et barns behov på en vennlig og kjærlig måte. Det
omfatter å gi næring (fysisk, følelsesmessig og åndelig), elske, undervise, beskytte,
hjelpe, støtte og oppmuntre.

Foreldre spiller en avgjørende rolle i å forberede barna til å kunne takle livets mange
utfordringer. Barn som har fått tilbørlig omsorg, er bedre rustet til å tåle vanskelige
tider. Det å gi sine barn omsorg er noe av det viktigste foreldre kan gjøre.

Dessverre kan travle mødre og fedre noen ganger overlate barna til seg selv. I mange
år har foreldre, lærere og ledere i kirke og samfunn vært bekymret for barn som over-
lates til seg selv. Enda større er problemer knyttet til sviktende ekteskap. Mødre og fedre
som sliter i vonde forhold, har ofte en svekket evne til å undervise, berolige og trøste
sine barn. Barn føler ofte smerten og tapet forbundet med splid i ekteskapet. Selv når
foreldrene ikke skiller seg, opplever barna konsekvensene av de valg andre mennesker
tar og av å leve i en jordisk, ufullkommen verden. Selv om noen av disse problemene
kan virke uunngåelige, kan mange forhindres.

Skriftene gir et doktrinært grunnlag for omsorg for barn. Salmisten forklarte for-
eldre og barns guddommelige opprinnelse: «Dere er alle Den Høyestes [barn]» (Sal-
mene 82:6). Paulus forkynte også at folk «er Guds barn» (Romerne 8:16). Gud har
overlatt sine barn i deres jordiske foreldres omsorg. Foreldre har det hellige ansvar å
hjelpe sine barn å vende tilbake til hans nærhet. Paulus rådet foreldre til å «oppdra
[sine barn] med Herrens tukt og formaning» (Efeserne 6:4). Herren ga lignende
instruksjoner gjennom profeten Joseph Smith: «Jeg har befalt dere å oppdra deres
barn i lys og sannhet» (L&p 93:40).

Profeter i vår tid bekrefter denne sannheten i Skriftene. Det første presidentskap og
De tolv apostlers quorum har høytidelig erklært: «Foreldre har en hellig plikt til å opp-
dra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov,
til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og være lovlydige
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borgere hvor enn de bor. Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt ansvar-
lige for Gud når det gjelder å oppfylle disse forpliktelsene.»2

Foreldre må aldri tape av syne sitt hellige ansvar for å gi sine barn omsorg. Presi-
dent Gordon B. Hinckley ga følgende råd til foreldre: «Jeg håper dere fortsetter å følge
opp og elske deres barn… Av alt dere har, er ingenting så dyrebart som deres barn.»3

Måter å følge opp barn på

Omsorg skulle gis i mange former, blant annet:

• Lære barna frelsens sanne læresetninger. President Ezra Taft Benson under-
streket at rettferdige fedre i Mormons bok lærte sine sønner « ”den evige
Guds store plan” – fallet, gjenfødelsen, forsoningen, oppstandelsen, dommen,
det evige liv. (Se Alma 34:9.) Enos sa at han visste at hans far var en rettfer-
dig mann, ”for han underviste meg i sitt språk og også i Herrens tukt og for-
maning…” (Enos 1:1).»4

• Legge til rette for åndelig utvikling gjennom skriftstudium, bønn, familiens
hjemmeaften og ikke minst aktiviteter i Kirken.

• Sørge for at barna får mat, klær og husly.

• Snakke og lytte til barn på en Kristus-lik måte.

• Lære barna passende adferd.

• Gi konsekvenser for dårlig oppførsel.

• Vise kjærlighet, respekt og hengivenhet.

• Foregå med et godt eksempel.

• Lære barna verdien av arbeid og gi dem muligheter til å delta i arbeid.

• Lære barna økonomisk disiplin og prinsipper for forvaltning av penger, herunder
betaling av tiende og sparing.

• Sørge for morsomme og sunne fritidsaktiviteter.

En av de største mulighetene til å gi barn omsorg kommer når de opplever van-
skeligheter eller står overfor problemer.

GI BARNA OMSORG I VANSKELIGE TIDER
Når mennesker står overfor problemer, trenger de noen ganger hjelp fra andre – et lyt-
tende øre, en hjelpende hånd, et forslag fra en betrodd venn. President Spencer W. Kim-
ball forklarte at «det er vanligvis gjennom et annet menneske [Gud] dekker våre
behov».5 Når barn er engstelige, trenger de først og fremst hjelp fra sine foreldre, fordi
foreldrene, mer enn noen andre, skulle være opptatt av deres beste. Foreldrene skulle
være barnas allierte, deres venner i nødens stund. Foreldre har mulighet og plikt til å
dekke sine barns behov. Måten foreldrene reagerer på sine barns behov på, påvirker ofte
barnas inntrykk av vår himmelske Fader og hans villighet til å elske og hjelpe dem.

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum sa følgende om mødres rolle i
omsorg for sine barn: «Når hennes … barn … kommer hjem etter en dag ødelagt av
verdens brutale virkelighet, kan en kjærlig kvinne si: ”Kom til meg, så kan du hvile
deg litt.” Det sted hvor hun er, kan bli et hellig sted, et tilfluktssted for livets stormer.
Der kan man søke ly fordi hun har evne til å nære og elske ubetinget.»6 Denne utta-
lelsen gjelder også fedre.

Etter en 20 år lang studie av 119 familier oppdaget psykologen John Gottman ved
University of Washington at de ekteparene som lyktes best som foreldre, var i stand
til å hjelpe sine barn når de trengte det mest – når de var engstelige og opprørte. Disse
foreldrene gjorde fem ting – alle sammen former for omsorg – som ga deres barn et
mye bedre grunnlag i livet.
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Gottman brukte uttrykket «følelsestrening» til å beskrive disse foreldrenes akti-
viteter. Han oppdaget at de barna som hadde fått god omsorg, lærte å forstå og takle
følelsene sine bedre, komme overens med andre og løse problemer på en god måte. De
hadde dessuten bedre fysisk helse, gjorde det bedre på skolen og hadde bedre forhold
til venner, færre adferdsproblemer, mer positive følelser og bedre psykisk helse.7 Den
5-trinns følelsestreningsprosessen8 er beskrevet nedenfor.

Trinn 1: Vær oppmerksom på barnets følelser

De foreldrene som lyktes i Gottmans studie, var i stand til å gjenkjenne og reagere på
passende måte på sine barns følelser. Følelser er en viktig del av livet. Foreldre som
gjenkjenner og aksepterer sine egne følelser, finner det lettere å gjenkjenne og aksep-
tere sine barns følelser. Barn som ser sine foreldre takle vanskelige følelser, lærer ofte
å takle sine egne følelser.

Barn pleier å gi signaler når det er noe som plager dem. De kan for eksempel vise
adferdsproblemer, forandringer i appetitten, gjøre det dårlig på skolen eller se triste ut. 

Foreldre får medfølelse når de ser at et barn har problemer og når de føler dyp
bekymring for ham eller henne. Evnen til å forstå andres følelser gjør at en mor eller
far kan gi sine barn bedre omsorg, som vist i følgende situasjonsstudie.

B JØRN

Fire år gamle Bjørn kom inn i rommet for å se på TV sammen med sin mor og to søs-
ken. Før han satte seg, sto Bjørn en stund foran en stol og snakket med søsteren Katie.
Mens de snakket sammen, kom Stein, en eldre bror, inn i rommet, flyttet stolen bort fra
Bjørn og satte seg. Bjørn, som ikke hadde sett dette, satte seg og falt ned på gulvet.
Dette var et uhell som de andre syntes var morsomt. Alle lo, unntatt Bjørn. Ydmyket løp
han til rommet sitt, stengte seg inne i skapet og begynte å gråte. Like etterpå banket
moren forsiktig på og åpnet døren. Hun knelte ved siden av ham, kysset ham på kinnet
og sa: «Jeg skjønner at du ble flau og såret. Beklager at jeg lo. Jeg er glad i deg.» Så
reiste hun seg og gikk.

Mange år senere husket Bjørn hendelsen som et av de viktige øyeblikkene i hans barn-
dom. Uttrykk for kjærlighet var sjeldne i familien hans, men denne gangen følte han seg
forstått og elsket i en stund da han trengte det som mest. Han glemte det aldri.

Trinn 2: Se på følelser som en mulighet til nærhet og undervisning

Noen ganger unngår foreldre å snakke med et barn når de er opprørte, kanskje av
frykt for å bli avvist, eller for at de på en eller annen måte har sviktet barnet. Mange
foreldre håper at barnas plagsomme følelser vil forsvinne. Ofte blir imidlertid ikke
disse følelsene borte uten en eller annen form for hjelp. Foreldre skulle se på sine barns

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  K L A R  O V E R  F Ø L E L S E R
Be foreldrene føre en logg den kommende uken over følelser de opplever på forskjel-
lige tider hver dag. Denne loggen vil få foreldrene til å øke sin bevissthet rundt de
mange forskjellige følelsene de har. De kan føre en logg ved at de på slutten av hver
dag tenker tilbake på det som skjedde den dagen, eller ved å skrive om sine følelser
etter hvert som de kommer i løpet av dagen. En annen metode er å skrive ned sine
følelser på bestemte tider, som etter hvert måltid. I tillegg til å skrive ned sine følelser,
skulle de notere seg intensiteten på følelsene og tanker og hendelser i forbindelse med
dem. Etter hvert som de lærer å gjenkjenne, uttrykke og lette sine følelser, vil de styrke
sin evne til å hjelpe sine barn å gjøre det samme.
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urovekkende følelser som muligheter til å komme hverandre nærmere og utvikle seg.
Det å bidra til å lindre et barns vanskelige følelser er noe av det mest tilfredsstillende
foreldre kan gjøre. Barn føler seg forstått og trøstet når snille og kjærlige foreldre er
oppmerksomme på og forstår deres følelser.

KARL

Det var en nydelig, varm lørdagsmorgen. Oscar følte glede over livet og så frem til å
tilbringe dagen sammen med familien. Etter at helgens plikter var utført, planla han å
ta med seg familien på en piknik i byparken. Familien likte disse utfluktene fordi det var
så mye å foreta seg. Da Oscar foreslo at barna skulle bli ferdige med arbeidet sitt så
fort som mulig, la han merke til at Karl, hans 11 år gamle sønn, virket sur. Karl så tras-
sig på faren sin, snudde seg og gikk. Oscar ble overrasket og bekymret. Karl var et
svært pliktoppfyllende barn. Oscar spurte om de kunne snakke litt sammen.

Oscar: Det virket som om du ble sur da jeg nevnte pliktene. Er det noe som plager deg?

Karl: (Surt.) Nei. Jeg skal nok få gjort dem. Ikke tenk på det.

Oscar: Du virker opprørt. Hva er i veien? (Aktiv lytting, innby barnet til å snakke.)

Karl: Hva bryr du deg om det? Du vil bare få arbeidet gjort, ikke sant? Så jeg skal få
det gjort.

Oscar: Det er riktig at jeg ønsker å få arbeidet gjort, men det er ikke alt jeg bryr meg
om. Jeg bryr meg også om dine følelser og hva som plager deg. Du er sint på
grunn av et eller annet, og det virker som om du kan være sint på meg. Jeg vil
gjerne vite hvorfor. (Ikke forsvarsposisjon, klargjørende.)

Karl: Jeg liker ikke det dumme arbeidsskjemaet ditt – det er det som plager meg. Hvor-
for står mitt navn på de verste jobbene oftere enn noen andres? Det er urettferdig.

Oscar: Ditt navn står ikke oftere. Jeg laget skjemaet slik at alle gjør like mye, unntatt Meg
og Annie. De er for små til utendørsarbeid.

Karl: Du tar feil. Jeg må gjøre mer enn de andre.

Oscar: Du synes altså at jeg er urettferdig mot deg med vilje. (Ikke forsvarsposisjon, lytting.)

Karl: Ja.

Oscar: Vis meg hva du mener. (Karl viser faren at hans navn faktisk står flere ganger på
arbeidsskjemaet enn de to brødrenes. Oscar blir overrasket og bekymret.) Du har
rett. Jeg har gjort en tabbe. Beklager. Jeg skal ordne det med en gang. (Ikke for-
svarsposisjon, lytte, innrømme feil.)

Oscar forandret skjemaet og ga sønnen sin fri fra plikter den kommende uken. Karl var
ikke lenger sint, og gode følelser vendte snart tilbake.

Trinn 3: Lytt omhyggelig, og bekreft barnets følelser

Når et barn forteller om sine følelser, kan foreldrene gi uttrykk for sin oppfatning av det
som ble sagt, og dermed bruke lytteferdighetene de lærte i tredje økt og som illustreres

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
S P Ø R  A N G Å E N D E  F Ø L E L S E R
I læringsaktiviteten i trinn 1 blir foreldrene bedt om å føre en logg over sine følelser den
kommende uken. Til denne neste aktiviteten ber du dem om også å skrive ned følelsene
de ser hos sine barn i den samme perioden. Foreslå at de, når det passer slik, forteller
barna hvilke inntrykk de gjør seg, for å se om de stemmer. Minn dem på å bruke gode
kommunikasjonsferdigheter. Be dem beskrive det de opplever under neste økt.
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i samtalen mellom Oscar og Karl. Forelderen kan for eksempel si: «Du er lei deg fordi
vennen din har flyttet.» Når foreldre er i tvil om hva barnet sier eller føler, kan 
de be om klargjøring. Inngående spørsmål kan imidlertid få barnet til å innta for-
svarsposisjon og slutte å snakke. Enkle observasjoner fungerer ofte bedre. Forelderen
kan for eksempel si: «Jeg la merke til at da du begynte å snakke om karakterer, vir-
ket det som om du ble anspent.» Forelderen skulle så vente og la barnet fortsette. Barn
vil med større sannsynlighet fortsette å snakke når de føler at de har kontrollen over
samtalen og har en ukritisk, forståelsesfull lytter.

ANDREA

Wenche la merke til at hennes syv år gamle datter Andrea virket opprørt da hun kom
hjem fra skolen. Wenche ønsket å få vite grunnen.

Wenche:Du virker ganske misfornøyd. Hvorfor det bekymrede ansiktet og de hengende
skuldrene?

Andrea: Jeg vil ikke gå på skolen mer.

Wenche:Er du lei av skolen?

Andrea: Det er ikke skolen. Det er Lillian og Astrid. De liker meg ikke, og de sier vemme-
lige ting når de ser meg. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg har ikke gjort dem noe.

Wenche:De har såret følelsene dine, og du forstår ikke hvorfor.

Andrea: Jeg vet at de ikke likte at jeg ble venner med Marie. De ønsker å ha henne for
seg selv. Nå prøver de å få henne til å ikke være venn med meg mer.

Wenche:Det ville gjort vondt. Du er altså bekymret for at de kan komme til å ødelegge
vennskapet ditt med Marie.

Andrea: Det som er aller vondest, er at de ikke liker meg. Hvorfor skulle det gjøre noe for
dem om jeg er venn med Marie? Hun kan jo fremdeles leke med dem også. Jeg
har ikke gjort noe mot dem. (Begynner å gråte.)

Wenche: (Holder datteren i armene sine uten å snakke en stund, før hun svarer.) Jeg ville også
ha blitt såret og lei meg. Det er alltid vanskelig når man føler seg avvist av noen.

Andrea: Hva skal jeg gjøre?

Wenche:Godt spørsmål. Jeg må tenke på det. Hva tror du at du kan gjøre?

Andrea: Jeg har prøvd å være hyggelig mot dem. Men de bare ler og gjør grimaser mot
meg. Kanskje jeg bare skal ignorere dem. Marie sa jeg skulle ignorere dem fordi
de er uforskammet. Hun sa at hun fremdeles er vennen min. Men jeg syns det er
forferdelig når noen ikke liker meg.

Wenche:Det er ikke lett.

Andrea: Jeg vil at alle skal like meg.

Wenche:Noe som har hjulpet meg, er å innse at jeg ikke kan gjøre alle til lags. Uansett
hvem du er eller hva du gjør, vil det alltid være noen som ikke liker det du gjør.
Det beste du kan gjøre, er å prøve å behage din himmelske Fader ved å gjøre
det du føler er riktig og det du tror at han vil du skal gjøre. Hvis du gjør det, spil-
ler det ikke så stor rolle om andre liker deg eller ikke.

Andrea: Da vil jeg fortsette å være hyggelig mot dem, men jeg skal prøve å ikke la det
plage meg så mye når de er slemme mot meg.

Wenche:Synes du det er greit?

Andrea: Jeg tror det. Jeg føler meg iallfall bedre bare etter å ha snakket om det.

Wenche:Du må fortelle meg hvordan det går. Jeg skal heie på deg.

Andrea: Takk, mamma.
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I dette eksemplet hjalp Wenche datteren sin å få en bedre følelse angående et pro-
blem på skolen. Selv om Andreas jevnaldrende kanskje vil fortsette å behandle henne
dårlig, vil hun trolig se annerledes på situasjonen og ikke bli så dypt såret. Hun vil
føle sin mors forståelse og støtte. Når hun fokuserer på å gjøre det rette istedenfor å
søke andres anerkjennelse, vil sannsynligvis hennes selvfølelse bli styrket.

Trinn 4: Hjelp barnet å gjenkjenne og sette ord på følelser

Noen ganger antar foreldre feilaktig at deres barn har ord til å beskrive det de føler
inni seg. Barn har imidlertid ikke alltid et ordforråd for sine følelser. Foreldre som hjel-
per barna å sette ord på følelser, hjelper dem å forvandle vage, udefinerte, ubehage-
lige følelser til beskrivende ord som «trist», «sint», «frustrert», «redd», «bekymret»,
«anspent» og så videre. Barn begynner å føle en viss kontroll over følelsene sine etter
hvert som de lærer ord som beskriver dem.

Den beste tiden å lære barn ord som beskriver følelser, er når de opplever følelsene.
Moren som ser datteren gråte fordi venninnen skal flytte, kan si: «Du må være vel-
dig lei deg. Dere har vært så nære venner.» Når jenta hører dette, føler hun seg ikke
bare forstått, men hun har nå ord som beskriver det hun opplever.

Noen studier viser at det å gjenkjenne og sette ord på følelser «kan ha en beroli-
gende virkning på nervesystemet og hjelpe barn å komme seg fortere etter oppska-
kende hendelser».9 Barn som mangler ord for å beskrive følelsene sine, lar noen
ganger følelsene få utløp eller finner upassende ord som «hold kjeft», «la meg være»
eller verre, som vist i følgende situasjonsstudie.

TRO ND

Tronds foreldre tok ham med til psykologen etter hans siste raserianfall. De hadde
håpet at deres syv år gamle sønn ville ha vokst fra sine temperamentsproblemer. Dagen
før hadde imidlertid Trond fått raserianfall da moren nektet å kjøre ham til kameraten
Bernt. Trond skrek av full hals, kalte moren stygge ting og sparket i veggen. Da psyko-
logen spurte Trond hva han følte da moren sa nei til ham, svarte han: «Jeg vet ikke.»
På spørsmål om hva han følte når han gjorde det han likte aller best, svarte han det
samme. Flere spørsmål viste at Trond ikke hadde ordforråd til å uttrykke sine følelser.

Tronds historie ville kanskje ha vært en annen om han hadde vært i stand til å
beskrive sine følelser tydelig og nøyaktig. Å lære et barn å sette ord på følelser garan-
terer ikke at barnet vil oppføre seg bedre. Det er imidlertid mindre sannsynlig at barna
vil utagere sine følelser når de er i stand til å snakke om dem. Når barna beskriver
sine følelser, kan foreldrene dessuten lettere trøste og lindre de emosjonelle sårene.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
L Y T T E F E R D I G H E T E R
Be deltakerne øve på lytteferdigheter sammen med sin ektefelle eller en annen forel-
der. En av foreldrene skulle ta rollen som barnet og den andre rollen som forelderen.
Barnet skal presentere et problem mens forelderen bruker lytteferdigheter til å prøve å
forstå det. La foreldrene øve i fem minutter, og la dem så bytte roller og øve i fem
minutter til. Etterpå ber du dem gi hverandre tilbakemelding om deres bruk av kom-
munikasjonsferdigheter.
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Trinn 5: Sett grenser samtidig som du hjelper barnet å løse problemer

Et barns følelse av å ha kontroll blir sterkere når foreldrene lærer det å takle ubeha-
gelige følelser. Barn må lære seg å takle vanskelige tanker og følelser på måter som er
sosialt akseptable og psyskisk sunne. Foreldre må sette grenser for upassende adferd
samtidig som de hjelper barna å finne ut av problemene sine.

RUBEN

12 år gamle Ruben klarte ikke å ta imot en pasning, noe som kostet laget hans en seier
og en plass i sluttspillet. Idet han gikk av banen, ropte en av lagkameratene: «Sånn skal
det gjøres, klossmajor!» Ruben, som allerede følte seg helt forferdelig, løp bort til ung-
dommen, tok tak i nakken og skuldrene hans og prøvde å kaste ham i bakken. Rubens
far kom umiddelbart løpende ned fra tribunen, dro sønnen sin vekk, holdt ham fast og
sa: «Jeg vet du er sint og såret, men vi skader aldri andre. La oss dra hjem og snakke
om en bedre måte å takle dette på.»

Istedenfor å skjenne eller preke, kan faren i dette eksemplet benytte anledningen til
å komme nærmere sønnen sin ved å lytte oppmerksomt, uttrykke forståelse for
Rubens følelser og hjelpe ham å finne andre måter å takle vanskelige situasjoner på.
Prosessen vil hjelpe Ruben til å føle seg forstått, verdsatt og bedre i stand til å takle
følelsene sine.

Hvis foreldrene ikke vet årsaken til et barns problemer, skulle de først stille spørs-
mål for å avdekke årsaken, slik at en løsning kan finnes. Foreldre skulle stille spørs-
mål som «Hva er det som får deg til å føle slik?» De skulle ikke la barna klandre andre
når det ikke er andres skyld.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
S E T T E  O R D  P Å  F Ø L E L S E R
Be deltakerne øve på å sette ord på følelser sammen med sin ektefelle eller en annen
forelder. (Du kan kopiere listen med følelsesord på side 43 og dele den ut til forel-
drene.) En av foreldrene skulle ta rollen som forelderen, mens den andre tar rollen som
barnet. Barnet skulle finne på en problematisk situasjon eller bruke et av scenariene
som følger. Forelderen skulle bruke gode lytteferdigheter til å gjenkjenne og sette rik-
tige ord på følelsene. Når de har øvd i fem minutter, ber du foreldrene bytte roller og
øve i fem minutter til. Be dem så gi hverandre tilbakemelding om hvor flinke de var til
å gjenkjenne og sette ord på den andres følelser.

SC ENA R I O  1 :

16 år gamle Trine kommer hjem og prøver å finne en av foreldrene. En av venninnene
hennes har beskyldt henne for å lyve om henne. Trine klarte ikke å overbevise venn-
innen om at hun var uskyldig, og nå vil ikke venninnen ha noe med henne å gjøre.
Andre tenåringer var vitne til konfrontasjonen. Trine føler seg ensom og avvist. Hun for-
står ikke hvorfor denne konflikten har oppstått.

SC ENA R I O  2 :

12 år gamle Vidar tilbragte helgen sammen med faren. Mens Vidar var der, brukte
faren mye tid på å kritisere sin ekskone, moren til Vidar. Han sa også at Vidar ikke
skulle høre på moren sin eller gjøre noe av det hun ba ham om. Da Vidar kom hjem,
var han sint, såret, lei seg og forvirret. Han er glad i begge foreldrene sine.
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Så snart årsaken er avdekket, kan foreldrene spørre: «Hva tror du vil løse problemet?»
De skulle lytte omhyggelig til barnets svar. De kan komme med noen mulige løsninger
for å hjelpe barnet å vurdere mulighetene. Foreldrene vil måtte ta føringen overfor min-
dre barn. De vil kanskje finne det hensiktsmessig å gjennomføre en idémyldring sam-
men med eldre barn. Når foreldre og barn har en idémyldring sammen, skulle de ikke
se på noen løsning som for dum eller upassende. Kritikk hemmer den kreative proses-
sen, og foreldre og barn kan velge passende løsninger senere. Foreldre skulle uttrykke
tillit til barnets evne til å finne en passende løsning. De skulle la barnet ta så mye ansvar
som mulig, slik at barnet kan utvikle seg fra avhengighet til selvhjulpenhet.

Noen ganger er det nyttig for et barn å minnes andre ganger i livet da han eller
hun har taklet problemer på en god måte. Hva gjorde barnet den gangen? Kan samme
fremgangsmåte benyttes overfor det aktuelle problemet? Flere forslag til problemløs-
ning finnes i syvende økt.

Neste fase av trinn 5 er å vurdere de mulige løsningene. Foreldrene må kanskje stille
barnet spørsmål som disse:10

«Er denne løsningen rettferdig?»

«Vil den fungere?»

«Er den trygg?»

«Hva tror du at du vil føle?»

«Hvordan vil løsningen påvirke andre?»

«Vil løsningen hjelpe eller skade noen?»

«Viser løsningen respekt for alle involverte?»

Når de har vurdert følgene av hver løsning, skulle foreldrene hjelpe barnet å finne
ut hvilken løsning som er best. Foreldrene skulle uttrykke sine meninger og gi vei-
ledning. Barn trenger å kunne benytte seg av foreldrenes visdom og erfaring. Forel-
dre kan fortelle om sine erfaringer med å løse lignende problemer. De kan fortelle
barna hvilke valg de tok og hva de lærte av dem.

Hvis barnet virker bestemt på å prøve en løsning som foreldrene tror vil mislyk-
kes, kan det være på sin plass å la det skje hvis resultatet ikke er skadelig og ikke vil
gi barnet store problemer. Noen av de beste lærdommene i livet kommer ved å mis-
lykkes. Etterpå skulle foreldrene hjelpe barnet å finne en annen løsning, men uten å
si: «Det var det jeg sa.»

Foreldre kan se på sitt forhold til barna som en bankkonto. Foreldre investerer i for-
holdet ved å behandle sine barn riktig, respektere deres grenser, lytte til deres tanker
og følelser, veilede dem gjennom deres problemer og disiplinere med kjærlighet.
Enhver vennlig, kjærlig og respektfull handling er et innskudd i forholdets konto. Når
problemløsningen mislykkes og et barn synes bestemt på å gjøre en alvorlig feil, kan
foreldrene gjøre et uttak hvis investeringene har vært tilstrekkelig store. Et uttak
innebærer å be barnet gjøre noe som er viktig for forelderen. Hvis en sønn for eksem-
pel ønsker å tilbringe en helg sammen med ytterst tvilsomme venner, kan foreldrene
be ham om å ikke gjøre det, og han vil med større sannsynlighet adlyde hvis forel-
drene har gjort tilstrekkelige innskudd på kontoen.
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Retningslinjer for å engasjere seg i barnas problemer

Foreldre lurer noen ganger på i hvilken grad de skulle engasjere seg når et barn har et
problem. Følgende prinsipper kan være nyttige.

• Foreldre har ansvar for å hjelpe sine barn. (Se også Mosiah 4:14-15; L&p 68:25;
93:40.)

• Barn som kan skjelne mellom godt og ondt, er ansvarlige for hvordan de bruker
sin handlefrihet. (Se 2. Nephi 2:27; Moroni 7:12-17; L&p 58:27-29.)

• I løpet av barnas oppvekstår, må de lære å ta vare på seg selv. Som voksne
skulle de være selvhjulpne og dekke sine egne «sosiale, psykiske, åndelige,
fysiske og økonomiske» behov.11

En viktig del av barneoppdragelsen er å hjelpe barna å utvikle seg fra avhengighet til
selvhjulpenhet. Foreldre kan hjelpe sine barn å utvikle selvhjulpenhet ved å lære dem rik-
tige prinsipper, slik at barna kan lære å styre seg selv på en rettskaffen og ansvarsbevisst
måte. Hvis foreldrene overtar barnas problemer, legger de en unødig byrde på seg selv
samtidig som de fratar sine sønner og døtre muligheten til å lære ansvarlighet og selv-
hjulpenhet. Som en generell regel skulle barn løse sine egne problemer, frustrasjoner,
kjedsomhet og feiltrinn, mens foreldrene hjelper til som lærere og veiledere etter behov.

Iblant vil foreldrene måtte ta ledelsen i problemløsningsprosessen. Foreldre skulle ta
ledelsen når barnet er for ungt, uerfarent eller umodent til å takle et problem. Forel-
drene skulle også gripe inn når barnet truer dem, tar eller ødelegger eiendeler eller
truer andre. I slike tilfeller kan foreldrene hjelpe ved å konfrontere den negative adfer-
den. «Jeg»-utsagnet som beskrives i tredje økt, er en god måte å ta opp den negative
adferden på. (Hvis begge foreldrene er tilstede, skulle de bruke «vi» istedenfor «jeg».)
Foreldre kan også hjelpe sine barn å ta ansvar ved å gi dem alternativer (omtalt i
åttende økt) eller ved å gi konsekvenser (omtalt i niende økt).

DEN EVIGE VERDIEN AV OMSORG
Barn vil reagere positivt når foreldrene viser omsorg med kjærlighet, vennlighet og
følsomhet og anvender forslagene i denne økten etter behov. Omsorgsprosessen skulle
begynne tidlig og fortsette gjennom hele barndommen på måter som er passende for
barnets behov.

President Gordon B. Hinckley understreket behovet for å arbeide i harmoni med vår
himmelske Fader når det gjelder å gi barn kjærlighet og omsorg: «Glem aldri at disse
små er Guds sønner og døtre og at de er i deres varetekt, at han var far før dere ble
foreldre og at han ikke har gitt avkall på sin foreldrerett eller interesse for disse små.»12

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
A N V E N D  5 - T R I N N S P R O S E S S E N
Be deltakerne øve på det femte trinnet i omsorgsprosessen («Sett grenser samtidig som
du hjelper barnet å løse problemer») sammen med sin ektefelle eller en annen forel-
der. En av dem skulle ta rollen som barnet og den andre rollen som forelderen. De kan
bruke et av scenariene i læringsaktiviteten «Sett ord på følelser» på side 39, eller de
kan lage sitt eget. Når de har øvd i fem minutter, ber du dem bytte roller og øve i fem
minutter til. Etterpå ber du dem gi hverandre tilbakemelding om hva de gjorde bra og
hvordan de kan forbedre seg.

Oppfordre deltakerne til å prøve 5-trinnsprosessen på et av barna sine den kommende
uken. Be dem om at de etterpå skriver ned dialogen mellom seg selv og barnet så nøy-
aktig som de kan huske den. Be dem rapportere om sine erfaringer på neste økt.
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NOTER

1. Konferanse i Salt Lake University 3. stav, 3. nov. 1996; i Church News, 1. mars 1997, 2.

2. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

3. I Church News, 3. feb. 1996, 2.

4. I Conference Report, okt. 1985, 47; eller Ensign, nov. 1985, 36.

5. «De små tjenester», Lys over Norge, des. 1976, 1.

6. I Conference Report, okt. 1989, 27; eller Lys over Norge, jan. 1990, 18.

7. Fra Raising an Emotionally Intelligent Child av John Gottman, Ph.D. og Joan DeClaire, forord av Daniel
Goleman. Opphavsrett © 1997 av John Gottman. Trykt med tillatelse fra Simon & Schuster, Inc., NY.
Side 16-17.

8. Raising an Emotionally Intelligent Child, 76-109.

9. Raising an Emotionally Intelligent Child, 100.

10. Se Gottman, Raising an Emotionally Intelligent Child, 108.

11. Spencer W. Kimball, i Conference Report, okt. 1977, 124; eller Ensign, nov. 1977, 77.

12. I Church News, 1. mars 1997, 2.
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F Ø LELS ES ORD
Alene

Alvorlig

Andre føler med-
lidenhet med

Angerfull

Angrende

Anspent

Avhengig

Avsindig

Avsky

Avslappet

Avvist

Avvæpnet

Bedrøvet

Begeistret

Bekymret

Belastet

Berøvet

Beseiret

Beskjeden

Beskyttende

Betatt

Betrodd

Beæret

Blid

Bra

Brukt

Defensiv

Deprimert

Distrahert

Doven

Dum

Dårlig

Effektiv

Egoistisk

Ekstatisk

Empatisk

Energisk

Engstelig

Ensom

Entusiastisk

Ergerlig

Fascinert

Feig

Fiendtlig

Fjollete

Flau

Forberedt

Forbitret

Forbløffet

Forelsket

Forferdet

Forfrisket

Forfulgt

Fornedret

Fornøyd

Forpint

Forrådt

Forskrekket

Foruroliget

Forvirret

Frenetisk

Frustrert

Frydefull

Fryktsom

Følsom

Glad

Grinete

Hatefull

Heldig

Hemmet

Henrykt

Hevngjerrig

Hissig

Hjelpeløs

Hjelpsom

Hjemsøkt

Høytidelig

Ille til mote

Imponert

Inkompetent

Inspirert

Interessert

Irritert

Isolert

Ivrig

Jovial

Kald

Kjeder seg

Kjærlig

Knust

Komfortabel

Kompetent

Krenket

Kvalm

Lammet

Lamslått

Latterlig

Lei

Lettet

Likegyldig

Lite verdsatt

Liten

Lykkelig

Matt

Målløs

Medfølende

Melankolsk

Merkelig

Misbrukt

Misfornøyd

Mismodig/
motløs

Mistrodd

Misunnelig

Modig

Motløs

Munter

Naiv

Nedverdiget

Nervøs

Nysgjerrig

Oppbragt

Opphisset

Oppjaget

Oppmuntret

Opprømt

Oppskaket

Oppskjørtet

Optimistisk

Overlegen

Overveldet

Panikkslagen

Perpleks

Pessimistisk

Plaget

Provosert

Påtvunget

Påvirkelig

Rasende

Rastløs

Redd

Rolig

Rystet

Rørt

Rådvill

Satt til veggs

Selvgod

Selvmedlidende

Selvsikker

Sentimental

Sint

Sjalu

Sjenert

Sjokkert

Skuffet

Skyldig

Sliten

Slått ut

Smart

Snurt

Spak

Spent

Stakkarslig

Stolt

Storartet

Sulten

Sur

Sviktet

Sympatisk

Sønderknust

Sørgmodig

Sånn passe

Sår

Såret

Takknemlig

Tilfreds

Tolerant

Tom

Treg

Trist

Troverdig

Tåpelig

Ubetydelig

Uelsket

Uerfaren

Uforberedt

Uforstyrrelig

Umoden

Underdanig

Underlig

Undertrykt

Urolig

Usikker

Uskikket/
utilstrekkelig

Ussel

Utelatt

Utilfreds

Utkjørt

Utmattet

Utrygg

Utslitt

Utålmodig

Uvennlig

Uverdig

Varm

Vennlig

Verdig

Verdiløs

Viktig

Vill

Ydmyk

Ydmyket

Ynkelig/elendig

Ærbødig

Ønsket
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F E M T E  Ø K T

BYGG OPP
SELVTILLIT

43

MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå hvorfor det er viktig for barn å ha selvtillit.

• Forstå hvordan barn utvikler selvtillit.

• Vite hvordan de kan hjelpe sine barn å utvikle større selvtillit.

BEHOVET FOR Å BYGGE OPP SELVTILLIT
Barn med selvtillit gjør det bedre i livet. De er sunnere, mer optimistiske, mer sosialt
veltilpasset og tryggere på sine følelser enn barn som mangler selvtillit. Barn som
mangler selvtillit, er gjerne mer engstelige, sjenerte, sosialt hemmede, frustrerte,
redde og tilbøyelige til å mislykkes.

En 24-åring gjorde det godt i sitt yrke, ble oppdratt i et kjærlig hjem av foreldre
som anerkjente hennes prestasjoner og evner. Hun gjorde det godt på skolen, hadde
mange venner og deltok i mange skole- og kirkeaktiviteter. Hun kunne se tilbake på
sitt liv og si: «Jeg var ikke redd for å prøve nye ting fordi jeg visste hvordan min stil-
ling var overfor Gud, mine foreldre og mine nære venner. Alle oppmuntret meg til å
gjøre mitt beste. Den anerkjennelsen jeg fikk hjemme, var veldig viktig mens jeg var
ung, men den ble mindre viktig etter hvert som jeg ble eldre fordi jeg lærte at Gud
kjenner og elsker meg. Jeg vet at hvis jeg lever rettferdig og følger hans plan, vil de
tingene som betyr mest, ordne seg for meg.»

De fleste foreldre ønsker at barna skal utvikle en like sterk selvtillit som denne unge
kvinnen hadde. Barn har vanligvis selvtillit på noen områder, men mangler det på
andre. Et barn kan utmerke seg på skolen, men føle seg ekstremt usikkert sosialt eller
fysisk. Et annet barn utmerker seg kanskje i idrett, men gjør det dårlig på skolen. For-
eldre må hjelpe barna å utvikle selvtillit på de områdene som er viktige for barnas ve
og vel. Foreldre skulle anerkjenne og respektere barnas interesser, talenter og evner.

HJELP BARNA Å UTVIKLE SELVTILLIT
Foreldre kan gjøre mange ting for å hjelpe sine barn å utvikle selvtillit. De kan
behandle barna med kjærlighet og respekt. De kan hjelpe dem å få tro på Gud og
utvikle personlig integritet. De kan hjelpe dem å utvikle selvtillit på områder som er
viktige for deres ve og vel. De kan engasjere dem i tjeneste for andre.

Behandle barn med kjærlighet og respekt

Barns syn på seg selv samsvarer ofte med hvordan de blir behandlet av andre, ikke
minst av foreldre og søsken. Når de blir elsket og akseptert, har de lettere for å føle seg
elskelige og akseptable. Hvis de blir elsket på betingelser, føler de seg bare verdsatt når
de behager andre. Hvis de blir dårlig behandlet, kan de lett føle seg usikre og udugelige.
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Foreldre undervurderer noen ganger virkningen deres handlinger kan ha på barna.
Noen ellers kjærlige foreldre kommer med tankeløse kommentarer som i stor grad
undergraver barnas følelse av selvtillit og egenverd. En mor som hadde lett for å kri-
tisere, sa til sin sønn i førskolealder: «Skal si du har en pussig nese.» Nesten et halvt
århundre senere fortalte sønnen sine søsken på en familiesammenkomst at han hadde
vært forlegen for nesen sin hele livet på grunn av den kommentaren. Søsknene ble
forbauset, ettersom ingenting var pussig eller engang uvanlig med ansiktet hans.

Eldste H. Burke Peterson i De sytti bekreftet kjærlighetens kraft til å forandre livet
til enkeltpersoner: «Umulige fjell blir besteget av dem som har den selvtillit som føl-
ger av å bli virkelig elsket. Fengsler og andre institusjoner, til og med noen av våre
hjem, er fulle av personer som er utsultet på ømhet.»1

Respektløse barn er noen ganger vanskelige å elske. De pleier å si og gjøre ting som
utløser foreldrenes sinne og en følelse av å ha mislyktes. Foreldre kan på sin side ofte
reagere med å si og gjøre ting som forsterker barnets følelse av verdiløshet og ønske
om å gjøre opprør.

Jesus Kristus påvirket andre på en effektiv måte fordi han valgte sitt svar til dem
på en klok måte (se Johannes 8:11). Ledere i Kirken og fagfolk er ofte i stand til å
hjelpe personer med vanskeligheter ved å lytte uten å reagere, gi veiledning uten å
preke og formidle kjærlighet og støtte uten å avvise. Foreldre kan også formidle kjær-
lighet og respekt, selv når barna er ulydige. De kan behandle et respektløst barn med
vennlighet, og slik bløtgjøre hjerter og hjelpe barnet å finne fred og selvtillit i en van-
skelig verden.

Negative forhold kan repareres når minst én person er villig til å bryte syklusen
og gjengjelde sinne med vennlighet og et intelligent svar. Her følger noen forslag
for foreldre:

Finn måter å formidle kjærlighet og respekt på. Foreldre skulle finne måter å
formidle kjærlighet og respekt til sine barn på, selv når barna er respektløse og uly-
dige. Foreldre kan gjøre dette uten å tolerere upassende adferd. Når de elsker sine barn,
bryr foreldrene seg nok til å gripe inn når et barn er ulydig. Andre økter fokuserer på
hvordan foreldre kan elske og disiplinere sine barn – ved å lytte og snakke med dem,
gi dem omsorg, hjelpe dem å løse problemer, formidle forventninger, gi dem alterna-
tiver og gi dem naturlige og logiske konsekvenser. Alle disse tingene skulle gjøres av
kjærlighet, ikke sinne. Kjærlighet er det styrende prinsipp som skulle motivere og vei-
lede all omgang foreldre har med sine barn. Foreldre kan formidle kjærlighet og
respekt til et ulydig barn på mange måter.

• De kan se etter anledninger hvor barnet oppfører seg passende og rose ham eller
henne: «Jeg setter virkelig pris på at du bidrar og hjelper til.» «Jeg er stolt av deg
fordi du hjelper lillesøsteren din.» Foreldre skulle ikke ta helt av og si for mye. Hvis
de gjør det, vil de miste sin troverdighet og redusere effekten av komplimentet.

• De kan uttrykke kjærlighet: «Stein, du skal vite at jeg er glad i deg og at jeg er
glad for at du er en del av familien.»

• De kan gi fysiske kjærtegn. Iblant kan et klapp på skulderen eller armen, led-
saget kjærlige ord som «Det er godt å se deg», hjelpe. Foreldre skulle ikke bli
fornærmet eller reagere negativt om barnet ser ut til å bli irritert av denne
måten å vise ømhet på. Berøringen og ordene kan bety mer for barnet enn han
eller hun er villig til å innrømme.

Si aldri noe negativt om barn. Hvis foreldre har sagt negative ting om sine barn,
skulle de slutte øyeblikkelig og bestemme seg for å aldri gjøre det igjen, uansett hvor
sinte de blir eller hvor berettiget det måtte føles. Når det er behov for irettesettelse,
kan foreldrene gjøre det uten å bruke negative, nedsettende ord. De negative ordene
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foreldrene bruker, har en tendens til for alltid å få en fremtredende plass i barnas
hukommelse og kan påvirke måten de ser på seg selv og sin adferd på. Tankeløse utta-
lelser som: «Kan du aldri gjøre noe riktig?» eller «Du er så dum» kan gjøre varig
skade. Selv velmente, men negative kommentarer kan gjøre skade, som: «Dan gjør
sitt beste, men han har ikke så gode evner som Henry.»

KNU T

Da han begynte på videregående skole, gjorde Knut det dårlig i de fleste fag. Han
skulket ofte skolen (begge foreldrene jobbet og var borte om dagen), begynte å røyke
og bruke narkotika og ble arrestert for butikktyveri. Han hadde sluttet å gå i kirken alle-
rede det første året på ungdomsskolen. Han kranglet ofte med faren, og det kunne til
og med gå så langt at han truet med fysisk vold.

Knuts biskop viste ham kjærlighet og vennskap og oppfordret ham til å slutte med
narkotika og forandre sitt liv. Knut begynte å reagere positivt. Han sluttet å røyke, slut-
tet å krangle med foreldrene og begynte å komme på nadverdsmøtet. En dag sa faren,
som slet med sine egne problemer, følgende i et øyeblikks sinne: «Kan du ikke kutte ut
skuespillet og slutte å late som du er noe annet enn det du er?» Selv om han ikke svarte,
ble Knut helt knust. Fra dette øyeblikket falt han tilbake til sin tidligere adferd. Biskopen
klarte ikke lenger å overtale ham til å komme tilbake for flere samtaler.

Vær et godt eksempel for barna. Foreldre skulle gjøre sitt beste for å være glade
og lykkelige. De skulle prøve å like seg selv og, uten skryt eller stolthet snakke
respektfullt om sine egne evner og egenskaper. Hvis foreldre har problemer som gjør
det vanskelig for dem å gjøre dette, må de prøve å løse disse problemene slik at de ikke
blir overført til barna. De skulle søke hjelp om nødvendig. En deprimert tenåring for-
talte at så lenge han kunne huske, hadde moren snakket åpent om sin egen util-
strekkelighet og selvforakt: «Jeg kom frem til at om mor ikke var god nok, kunne jeg
aldri bli noe bedre, for jeg er en del av henne.» Iblant kan de barna som misliker sine
foreldre mest, ende opp med å bli mest lik sine foreldre. Foreldrenes eksempel har stor
innflytelse på barna, selv når barna ser ut til å avvise foreldrene sine.

Vis interesse for barna, og bry deg om dem. Som sagt kan foreldre ha vanske-
lig for å vise interesse og omsorg hvis barna er ulydige og avvisende. Men det er verdt
anstrengelsen. En far med begrensede økonomiske ressurser kjøpte billetter til ishoc-
keykamper fordi sønnen, en skoletaper som hadde brukt narkotika, elsket kampene
og ville gå sammen med ham. Sønnen hadde nylig blitt utskrevet fra et avvennings-
senter og strevde med å holde seg unna narkotika. Opplevelsen blåste nytt liv i for-
holdet deres og gjorde dem i stand til å snakke om en felles interesse og utvikle gode
følelser for hverandre.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
S T Y R K  F A M I L I E F O R H O L D E N E
Be foreldrene ta bønnen til hjelp og vurdere eventuelle problemer de måtte ha i forhold
til sine barn. Be dem overveie spørsmål som:

• Hvor stor kjærlighet har du til barnet ditt?

• Liker du å gjøre ting sammen med ham eller henne?

• Oppmuntrer du barnet til å utvikle sine talenter?

• Er det vanskelig for deg å tilbringe tid sammen med barnet når han eller hun er
opprørt?

• Tar du hensyn til barnets ubehagelige følelser, og prøver du å hjelpe ham eller
henne å finne ut av dem?
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Hjelp barna å utvikle tro på Gud

Barn utvikler god selvtillit når de føler seg trygge på sitt forhold til sin himmelske
Fader og sin evne til å motta åndelige velsignelser, løfter og veiledning for sitt eget liv.
Jesus Kristus sa: «Alt er mulig for den som tror» (Markus 9:23). Uten tro kan ingen
ha selvtillit. Selvtillit kommer også ved å leve et rent og dydig liv.

President Gordon B. Hinckley sa at dyd er «den eneste måten å unngå anger på.
Den fred i samvittigheten som den fører til, er den eneste fred i sinnet som ikke er
falsk». Han sa videre:

«Nyere åpenbaring har gitt oss et løfte – et uovertruffent løfte som følger en enkel
befaling:

Dette er befalingen: ”La alltid dine tanker være prydet med dyd.” Og her er løftet:
”Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn...

Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager ... , og ditt herredømme skal være et
evigvarende herredømme, og uten at det skal utøves noen tvang, skal det strømme
til deg evinnelig og alltid.” (L&p 121:45-46.) …

Jeg har ved flere anledninger hatt det privilegium å få snakke med USAs president
og viktige personer i andre regjeringer. Etter alle slike anledninger har jeg reflektert
over hvilken givende opplevelse det er å kunne stå med frimodighet i en anerkjent
leders nærvær. Og så har jeg tenkt hvor storartet, hvor fantastisk det må være å
kunne stå med frimodighet – uten frykt og uten skam og forlegenhet – i Guds nær-
vær. Dette er det løfte som gis alle dydige menn og kvinner.»2

Barn vil utvikle den slags selvtillit når de lærer å leve i trofasthet og dyd. For å
hjelpe barn å utvikle frimodighet for Herren, skulle foreldre strebe etter å leve trofast
og dydig og vise sin egen tro. Barn lærer best når foreldrene lever et eksemplarisk liv.
Foreldre skulle «oppdra [sine] barn i lys og sannhet» (L&p 93:40) og gjøre åndelige
aktiviteter til en del av hverdagen (familiebønn, skriftstudium, diskusjoner om evan-
geliet og deltakelse i Kirken).

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
L E G G  T I L  R E T T E  F O R  A T  F A M I L I E N S  
M E D L E M M E R  K A N  U T V I K L E  T R O
Be deltakerne drøfte med sin ektefelle hvilke åndelige aktiviteter de har i sitt hjem og
overveie følgende spørsmål:

• Hvilke aktiviteter har dere allerede som fremmer tro og selvtillit?

• Hva må dere gjøre for å sørge for at disse aktivitetene fortsetter?

• Hvilke endringer må til for å hjelpe barna å utvikle tro og selvtillit?

• Når du er sint på eller skuffet over barnet ditt, sier du ting som er vemmelige,
sarkastiske eller nedsettende?

• Anerkjenner du de gode tingene barnet ditt gjør?

• Roser du barnet ditt ofte, uten å forvente noe til gjengjeld?

Be foreldrene samarbeide med sin ektefelle eller andre foreldre om å finne måter å for-
midle større kjærlighet og respekt for sine barn på. Be dem skrive ned sin plan for å
formidle større kjærlighet. Oppfordre dem til å følge planen sin i de kommende ukene,
og justere den ved behov etter hvert som de evaluerer resultatene.
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Hjelp barna å utvikle personlig integritet

Barn har fått Kristi lys (se Johannes 1:9; Moroni 7:16; L&p 93:2), og når de når
ansvarsalderen, kan de skjelne mellom rett og galt. Når barn lytter til sin samvittighet
og følger sin egen dømmekraft, blir de mindre avhengige av andre og sikrere på seg selv
og sin evne til å ta gode avgjørelser. Selv om barn trenger å lære å følge gode råd fra
foreldre og ledere i Kirken, må de også lære å tenke selv og utvikle tillit til sin egen evne
til å takle livet. Denne evnen blir større etter hvert som barna modnes og lærer å gi akt
på indre tilskyndelser. Foreldre kan legge til rette for vekst ved å hjelpe barna å lytte til
sine selvevaluerende tanker og leve i harmoni med Kristi lys som de har i seg.

Ved én anledning kom de skriftlærde og fariseerne til Jesus med en kvinne som var
grepet i hor, og spurte om hun skulle steines slik loven foreskrev. Jesus ba dem bruke
sin egen dømmekraft: «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein
på henne» (Johannes 8:7). Da disse skriftlærde og fariseerne evaluerte sin egen adferd,
ble de målløse og, «dømt av sin egen samvittighet», gikk de bort «en etter en» (v. 9).

Når en person gjør noe han eller hun anser som akseptabelt, er de selvevaluerende
tankene positive, noe som fører til økt selvfølelse og selvtillit. Når en person gjør noe
uakseptabelt, blir utfallet vanligvis dårlig selvfølelse og tap av selvrespekt.

Disse situasjonsstudiene viser hvordan den selvevaluerende prosessen fungerer:

RONNY,  REBEKAH  OG CA RLO S

Ronny løser et vanskelig regnestykke. Selvevalueringen hans er positiv: «Dette kan jeg
klare. Jeg kan få gode karakterer i dette faget.» Selvtilliten hans vokser.

Rebekah forteller en løgn. Løgnen stiller henne i et positivt lys overfor vennene hennes,
som til og med gir henne en klem. Hun føler seg opprømt et øyeblikk, men føler snart
anger og dårlig samvittighet. Hennes selvevaluerende tanker er negative: «Jeg løy. Det
var galt av meg. Det stilte meg i et positivt lys, men det var bare lureri.» Hennes selv-
tillit og selvrespekt blir dårligere.

Carlos nekter å være sammen med vennene sine om å gjøre narr av Tom, en fysisk
funksjonshemmet klassekamerat. Carlos’ venner begynner å holde ham utenfor grup-
pen. Carlos føler seg såret, men han vet også at han har gjort det rette. Hans selveva-
luerende tanker er positive.

Når et barn kommer til en forelder med et problem, skulle forelderen oppmuntre
ham eller henne, på et nivå som barnet forstår, til å ta hensyn til personlig overbe-
visning og åndelige tilskyndelser. Forelderen kan stille passende spørsmål, som: «Hva
føler du?» «Er du fornøyd med måten du har taklet problemet på?» «Du har fortalt
meg hva vennene dine mener er riktig, men jeg er interessert i hva du mener.» «Hva
er det riktige å gjøre?»

• Finnes det innflytelser i hjemmet som motvirker tro og selvtillit, som narkotika, alkohol,
pornografi, grov språkbruk og adferd eller negative og destruktive medier?

• Hvordan kan du eliminere disse innflytelsene?

• Hvordan kan dere bygge opp deres egen frimodighet for Herren?

• Er det samsvar mellom ord og handlinger når dere veileder barna?

• Ber dere konsekvent og innstendig om hjelp til å veilede barna?

Oppfordre deltakerne til å skrive ned hva de kan gjøre for å hjelpe familiemedlemmene
å utvikle større tro og selvtillit.
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Når foreldre ber et barn om å evaluere sin egen adferd, skulle de gjøre det på en
rolig, ikke-anklagende, ikke-fordømmende måte.

I følgende situasjonsstudie hjelper en mor datteren sin å overveie sin personlige
overbevisning som en rettesnor for datterens adferd.

GINA

14 år gamle Gina og venninnen Jenny begynte å unngå Anny og prøvde å holde henne
utenfor aktiviteter i nabolaget og på skolen. Anny følte seg såret og utstøtt. Ginas mor
så hva som foregikk og konfronterte datteren.

Mor: Jeg er bekymret for deg og Anny. Hva foregår?

Gina: Hun tror hun er så populær. Vi bare setter henne på plass.

Mor: Og hvordan gjør dere det?

Gina: Jenny og jeg unngår henne. Når hun kommer, snakker vi ikke med henne. Det er alt.

Mor: Har hun fornærmet dere?

Gina: Ikke egentlig. Vi liker henne bare ikke. Hun kan være frøken Hoven på skolen,
men ikke heromkring.

Mor: Jeg er nysgjerrig, Gina. Hvordan føler du deg når du behandler henne på den
måten?

Gina: (I forsvarsposisjon.) Hun fortjener det. Noen må sette henne på plass.

Mor: Men du sa at hun ikke har fornærmet dere. Jeg vil gjerne vite hvordan det føles
å behandle et annet menneske dårlig bare fordi du ikke liker henne.

Gina: Det føles helt fint, og dessuten vil jeg ikke snakke om det.

Mor: Greit, som du vil. Jeg håper du vil tenke mer på det. Jeg er veldig glad i deg, men det
er vanskelig å godta det du sier.

Neste kveld kom Gina til moren.

Gina: Du hadde rett. Jeg føler ikke godt for måten jeg har oppført meg på. Du hjalp
meg å ta meg selv nærmere i øyensyn, og jeg likte ikke det jeg så. For å være
ærlig, er jeg misunnelig på Anny. Hun har mange venner på skolen. Skulle ønske
jeg hadde halvparten så mange. Jeg vet det ikke er noen grunn til å være slem
mot henne. Jeg gikk til henne og ba om unnskyldning. Jeg føler meg mye bedre.
Takk for at du hjalp meg.

Selv om ikke alle barn vil reagere like dramatisk, kan det å be dem evaluere sin
adferd være en effektiv måte å hjelpe dem å leve i samsvar med egne oppfatninger og
forventninger på. Det er ofte effektivt å hjelpe dem å vurdere sin egen adferdig fordi
vurderingen ikke har kommet fra forelderen.

Når foreldre maner til selvevaluering på en ubehagelig og fordømmende måte,
kan barnet tape egne feil av syne og isteden fokusere på foreldrenes overdrevne,
upassende adferd. Barnet kan også reagere med unødvendig sterk skyldfølelse og
selvfordømmelse.

Foreldre skulle være forsiktige med å oppmuntre til selvevaluering når det gjel-
der barn som er tilbøyelige til overdreven selvkritikk. Foreldre må veilede disse
barna på en varsom måte gjennom selvevalueringer. En selvvurdering må være
korrekt, ikke et resultat av et barns fordreide tankegang som skyldes depresjon eller
skadelige livserfaringer.
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Hjelp barna å utvikle kompetanse

Når foreldre har høye, men realistiske forventninger, har barna lettere for å utvikle
tillit til at de kan klare ting. Denne selvtilliten kommer ikke minst når foreldrene sør-
ger for et kjærlig, oppbyggende miljø hvor barna kan lære gjennom prøving og fei-
ling uten å bli nedverdiget eller fordømt om de gjør feil. Barn har lett for å lære av
tilbakeslag når de føler kjærlighet, støtte og oppmuntring til å prøve igjen. Barn
trenger også å vite at vår himmelske Fader elsker dem selv om de gjør feil.

Foreldre må hjelpe sine barn å utvikle kompetanse på områder som er viktige for
deres fremtid. Barn må lære å arbeide, studere, oppnå mål, overholde regler og
komme overens med andre. Etter hvert som de blir kompetente på disse områdene,
utvikler de større selvtilllit. Foreldre skulle lære dem å arbeide ved å arbeide sammen
med dem, spesielt når de er unge. Foreldre skulle være hyggelige og tålmodige og
prøve å gjøre arbeidet trivelig for barna. De skulle oppmuntre barna i aktiviteter hvor
de kan lykkes, og hjelpe dem å utvikle talenter og naturlige evner. Foreldre må ikke
tvinge sine barn til å drive med aktiviteter bare for å oppfylle foreldrenes ambisjoner
for sine barn, spesielt når aktivitetene ikke er avgjørende for barnas ve og vel. Både
foreldrene og barna vil bli frustrerte.

Foreldre skulle være oppmerksomme på det barna gjør og rose dem når de gjør noe
godt og bemerkelsesverdig.

Her er noen retningslinjer for å gi ros. Foreldre skulle:

• Være oppriktige. Et barn vil avsløre og forkaste falske komplimenter.

• Fokuser på adferden og hvordan den påvirker forelderen. For eksempel: «Jeg
liker virkelig at du er her sammen med oss, og at vi kan snakke sammen i ro
og mak uten å krangle. Det betyr mye for meg.» Foreldre skulle unngå å foku-
sere på barnet ved å si ting som: «Du er så flink en gutt (eller jente).» Barnet
føler seg kanskje ikke som en flink person, og kan oppfatte komplimentet som
falskt og manipulerende.

• Vær kortfattet. Noen få ord er bedre enn mange. Foreldre som legger ut i det
vide og brede, kan gjøre barnet forlegent og gjøre noe som kunne vært en posi-
tiv handling, til negativt.

• Gjør det tilfeldig. Når et barn får ros for hver minste handling, kan det gjøre
foreldrenes ord mindre betydningsfulle. Får ikke barnet ros i det hele tatt, vil
det bli utsultet på sårt tiltrengt varme. Tilfeldig ros vil ha størst effekt. Forel-
dre skulle sørge for at de anerkjenner de betydningsfulle tingene barna gjør.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
H J E L P  B A R N  Å  E V A L U E R E  S I N  E G E N  A D F E R D
Be deltakerne ta bønnen til hjelp og overveie de problemstillinger og utfordringer barna
møter, og hvordan de som foreldre prøver å hjelpe dem. Har de lett for å dømme bar-
nas handlinger og tilby løsninger uten å se noen endring i barnas adferd? I så fall kan
du foreslå at de vurderer å hjelpe sine barn å evaluere sine egne handlinger på den
måten som er beskrevet ovenfor, uten å være anklagende og fordømmende. Be dem
drøfte med sin ektefelle eller en annen forelder hvordan de kan gjøre dette, og rolle-
spille hva de kan si og gjøre.
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Engasjer barna i tjeneste for andre

Tjenesteprosjekter lærer barn uselviskhet og hjelper dem å ha omtanke for andres vel-
ferd. President Spencer W. Kimball sa følgende om verdien av tjeneste:

«Sentralt i tjenestens mirakel har vi Jesu løfte om at vi ved å miste oss selv, vil finne
oss selv!

Ikke bare ”finner” vi oss selv i den betydning at vi anerkjenner guddommelig vei-
ledning i livet, men jo mer vi tjener våre medmennesker på riktig måte, jo mer fored-
ler vi vår sjel. Vi blir mer betydningsfulle når vi tjener andre. Det blir i sannhet lettere
å finne seg selv fordi det da blir så mye mer av oss å finne!»3

TILLIT TIL HERREN
Barn vil utvikle selvtillit etter hvert som de utvikler tro, dyd og integritet. Foreldre
kan også styrke barnas selvtillit ved å elske og respektere dem, ved å hjelpe dem å
utvikle kompetanse og ved å gi dem muligheter til å tjene andre.

President Ezra Taft Benson har sagt følgende om tro på Herren: «Mitt budskap og
vitnesbyrd er følgende: Bare Jesus Kristus har de enestående kvalifikasjoner som skal
til for å gi oss det håp, den tillit og den styrke vi trenger for å overvinne verden og
heve oss over vår menneskelige utilstrekkelighet. For å gjøre dette, må vi sette vår lit
til ham og etterleve hans lover og læresetninger.»4

NOTER

1. I Conference Report, april 1977, 103; eller Ensign, mai 1977, 69.

2. I Conference Report, okt. 1970, 66; eller Improvement Era, des. 1970, 72, 73.

3. «There Is Purpose in Life», New Era, sept. 1974, 4.

4. I Conference Report, okt. 1983, 5; eller Ensign, nov. 1983, 6.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
S Ø R G  F O R  M U L I G H E T E R  T I L  Å  U T F Ø R E  T J E N E S T E
Be deltakerne drøfte med ektefellen eller andre foreldre behovet for at barna får mulig-
heter til å utføre tjeneste. Be dem overveie mulighetene og bestemme seg for en akti-
vitet som kan passe for deres familiemedlemmer. Be dem fastsette en tid hvor de kan
utføre aktiviteten sammen med barna.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
H J E L P  B A R N A  Å  U T V I K L E  K O M P E T A N S E
Be deltakerne drøfte med ektefellen eller andre foreldre hvordan de kan hjelpe barna å
utvikle kompetanse. Foreldre kan hjelpe sine barn å lære å arbeide, gjennomføre pro-
sjekter som er viktige for dem, få gode karakterer på skolen, utvikle idrettsferdigheter og
finne frem til, forfølge og utvikle seg på områder som interesserer dem. Be foreldrene
utarbeide, skrive ned og gjennomføre en plan for å hjelpe barna å utvikle kompetanse.
Oppfordre dem til å bekrefte sine barns fremgang gjennom oppmerksomhet og ros.
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MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Bli klar over de skadevirkninger ukontrollert sinne kan ha på familiens
medlemmer.

• Forstå hvordan de blir sinte og behovet for å ta ansvar for temperamentspro-
blemer.

• Lære måter å kontrollere og overvinne sinne på.

• Utarbeide en plan for å hindre tilbakefall, slik at temperamentsproblemer ikke
forekommer igjen.

PROBLEMET MED SINNE
President Gordon B. Hinckley sa: «Temperament er en fordervet og nedbrytende ting
som ødelegger ømme følelser og kaster ut kjærlighet.»1 Satan ønsker å vekke sinne
og forårsake strid i familier (se 2. Nephi 28:20; 3. Nephi 11:29; Moroni 9:3).

JAN

Jan kokte over av sinne da han så sin 15 år gamle sønn Bjørn komme spradende inn i
rommet og gripe tak i nakken til 11 år gamle Stein og dra ham bort fra liggestolen foran
TV-en. «Du sitter i stolen min, dumming,» sa han truende. Stein rykket til i smerte og
svarte ynkelig: «Det er ikke din stol.» Bjørn dasket til Stein i hodet med baksiden av
hånden idet Stein trakk seg unna. Bjørn slengte seg ned i stolen, fant fjernkontrollen,
byttet til en kanal som sendte rockemusikk og skrudde opp volumet. Flere måneders
raseri boblet i Jan. Svetteperler dannet seg i pannen hans. Han fikk rykninger og skjel-
vinger i armene. Jeg takler ikke dette, tenkte han. Ikke bare mangler han respekt for
andre, men han trosser meg bevisst. Han vet at jeg ikke vil finne meg i den slags opp-
førsel. Rasende løp Jan bort til Bjørn, vred armen hans og brølte: «Hvem tror du at du
er? Du eier ikke respekt for noen. Du tenker bare på deg selv.» Idet han slepte Bjørn
vekk fra stolen, skrek Jan: «Gå på rommet ditt. Jeg vil ikke engang se deg.» Bjørn ryk-
ket til seg armen, gikk trassig ut og smelte igjen døren etter seg.

Noen dager senere fortalte Jan og kona om episoden til en psykolog ved Kirkens
familiekontor. «Jeg blir så sint på den gutten at jeg ser svart,» klaget han. «Jeg klarer
ikke å snakke til ham på en sivilisert måte. Iblant sier jeg ting jeg angrer på senere. Pro-
blemet blir stadig verre.»

De fleste foreldre blir sinte på barna sine fra tid til annen. Sinne kan være nyttig på
den måten at det kan varsle foreldrene om at noe er galt og trenger å bli tatt opp.
Kloke foreldre treffer passende tiltak for å hindre små problemer i å bli verre. Iblant
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P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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er problemene så innviklete at det ikke finnes noen enkel løsning. Barn kan være opp-
rørske og respektløse og provosere frem sinne hos foreldrene om og om igjen. Forel-
dre må imidlertid ikke gi etter for sinnet og svare på måter som trapper opp
konflikten.

Eldste Lynn G. Robbins i De sytti beskrev sinne som den «tankesynd som fører til
fiendtlige følelser eller fiendtlig oppførsel. Den er årsaken til sinne mot andre bilister
på motorveien, utbrudd på sportsarenaen og vold i hjemmet.»2 President Gordon B.
Hinckley advarte mot de tragiske konsekvensene av sinne og spurte: «Hvem kan
regne ut hvilke sår som påføres, hvor dype og smertefulle de er, når harde og stygge
ord uttales i sinne?»3 Over hele verden forgriper sinte foreldre seg på sine barn både
verbalt, fysisk og seksuelt. Hvert år får myndighetene millioner av rapporter om
påstått barnemishandling.

Sinne er beskrevet som «den mest forføreriske av alle negative følelser»4. De som
blir sinte, tror nesten alltid at deres sinne er berettiget. Enkelte opplever at det er til-
fredsstillende og forfriskende å gi uttrykk for sitt raseri. De føler seg mektige og over-
legne når de skremmer andre. Sinne er imidlertid vanedannende. Det skader både
ofrene og de som blir sinte.

Uakseptabelt sinne vises på tre måter – gjennom aggresjon, internalisering og passiv-
aggressiv adferd.

Aggresjon. Sinne uttrykkes gjennom fysisk vold (slag, spark, ris, riving i hår og
ører); psykisk og verbal mishandling (skriking, skjellsord, banning, trusler, skylde på
andre, latterliggjøring, manipulering, nedsettende behandling); seksuelle overgrep
(incest, forgripelser, seksuell trakassering); og kontroll og dominering.

Internalisering. Sinnet rettes mot en selv, noe som fører til selvkritikk, depre-
sjon, eller skadelige handlinger (drikking, narkotikabruk, selvmordsforsøk, selvpå-
førte skader).

Passiv-aggressiv adferd. Sinnet uttrykkes gjennom indirekte handlinger (treghet,
ansvarsløshet, stahet, sarkasme, uærlighet, irritabilitet, misnøye, kritikk, somling).

Sinte foreldre kan true barn til lydighet, men de resulterende adferdsendringene er
ofte midlertidige. Barn som innretter seg under tvang, vil med større sannsynlighet
gjøre opprør senere.

Prisen man betaler for sinne

En mor eller far blir mindre tilbøyelig til å reagere på et barn med sinne når konse-
kvensene synes for store. Dessverre er det mange foreldre som blir sinte på barna
fordi de oppfatter prisen man betaler for sinne som relativt lav. De har mye lettere for
å lange ut mot sine barn enn å rette sinnet mot en venn, en ansatt, en politibetjent
eller en respektert kirkeleder. Men de langsiktige kostnadene av å la sinnet gå ut over
barna, mer enn oppveier de mulige fordelene. Kostnadene omfatter følgende:

• Ånden blir borte.

• Tap av respekt (for seg selv og fra familiemedlemmer).

• Tap av vennskap og samarbeid.

• Tap av selvtillit.

• Skyldfølelse og ensomhet.

• Anstrengte forhold.

• Skader på en selv og andre.

• Barn som frykter sine foreldre istedenfor å elske dem.
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• Barn som gjør opprør, begår lovbrudd og forlater hjemmet i ung alder.

• Barn som mislykkes på skolen.

• Økt risiko for problemer som depresjon, dårlig helse, vanedannende adferd og
jobbrelaterte problemer.

ÅRSAKER TIL SINNE
Noen foreldre bruker sinne til å true og kontrollere sine barn, til å føle seg overlegne
og til å unngå å håndtere problemer. Sinne kan skyldes stolthet og egoisme, som når
man ikke får viljen sin, eller mangel på saktmodighet (tålmodighet i møte med pro-
vokasjoner). Noen blir sinte når de føler seg frustrert, såret eller skuffet.

Sinne forekommer ofte når noen oppfatter en trussel, urettferdighet eller dårlig
behandling av en selv eller andre. Trusselen kan være fysisk eller psykisk. Vedkom-
mende kan for eksempel være redd for fysisk skade, ydmykelse eller tap av egen eller
andres anseelse. I den første situasjonsstudien føler Jack en trussel mot sitt image
som en respektert far med kontroll over barnas adferd. Han er bekymret for at andre
vil dømme ham som en maktesløs og ineffektiv far.

Fordreid oppfatning

Oppfatning av fare er ofte fordreid. Altfor ofte skyldes sinne at en person feilvurde-
rer andres intensjoner: «Han prøver å skade meg.» «Hun hindrer meg i å få det jeg
ønsker meg.» «Han bryr seg ikke om følelsene mine.» «Han utnytter meg.»

Noen blir sinte nesten uten å tenke. Denne typen sinne er ofte vanskelig å kontrol-
lere fordi det kommer så fort. I andre situasjoner bygger sinnet seg sakte opp etter
hvert som en person oppfatter trusler, urettferdighet eller dårlig behandling. Sinne
bygger seg også opp når personen dveler ved en situasjon og har tanker som ofte er
svært fordreid og ovedrevet.

Når noen oppfatter noe som en trussel og reagerer mot noen i sinne, forbereder
kroppen seg til handling. Blodtrykket stiger, musklene spenner seg, man puster
tyngre og fokuserer på trusselen eller den dårlige behandlingen. Denne beredskapstil-
standen kan få utløp i en enkelt, eksplosiv verbal eller fysisk reaksjon mot den opp-
fattede trusselen. Den kan også bygge seg sakte opp over tid etter hvert som man
opplever en rekke provokasjoner. De sinnevekkende tankene blir stadig flere og ster-
kere, helt til en person eksploderer i en situasjon, noen ganger på grunn av noe ube-
tydelig som normalt ville ha blitt ignorert.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  K L A R  O V E R  S I N N E T S  P R I S
Sinte foreldre benekter eller bagatelliserer noen ganger konsekvensene av sitt sinne.
Ved å bli fullt klar over denne prisen, kan de bli mer motiverte til å overvinne sinne-
problemer. Etter å ha presentert informasjonen om prisen for sinne ovenfor, oppfordrer
du klassens medlemmer til å skrive ned hva deres sinne koster dem. Om nødvendig
kan du bruke noen minutter på å hjelpe dem å avdekke kostnadene.

Når foreldrene har laget en liste over kostnader, foreslår du at de ser ofte på listen for
å minne seg selv på konsekvensene ved å utagere sinnet. Etter hvert som de lærer å
kontrollere sitt sinne og etter hvert som punktene på listen ikke lenger er relevante, kan
de begynne å krysse dem ut – en positiv påminnelse om at de gjør fremskritt.
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Disse fysiologiske endringene kan gi oss viktige nøkler til å kontrollere sinnet. Den
beste tiden en forelder kan reagere på, er når han eller hun begynner å legge merke til økt
stress. Forelderen kan søke mer informasjon om den oppfattede trusselen og få en bedre
forståelse av den. En bedre forståelse kan redusere oppfatningen av fare og dermed redu-
sere sjansen for at resultatet blir sinne. Negative, sinnevekkende tanker kan erstattes med
mer positive, beroligende tanker etter hvert som vedkommende ser den stressende situa-
sjonen i et mer positivt lys. Forelderen kan vurdere mer produktive måter å reagere på
trusselen eller uretten på, en reaksjon som vil løse problemet fremfor å forverre det.

En stresset forelder kan også unngå situasjoner som kan føre til mer stress inntil
han eller hun er mer avslappet og balansert. Forelderen kan så arbeide for å løse situa-
sjonen uten sinne.

OVERVINN SINNE
Følgende prinsipper kan hjelpe foreldre å overvinne sinnerelaterte problemer. Be for-
eldrene om at de underveis i undervisningen finner frem til og anvender de prinsip-
pene som fungerer best for dem.

Be

Foreldre skulle be oppriktig om hjelp til å overvinne sinne. Salmisten sa at Herren vil
redde dem som ber, fra livets stormer: «Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres
trengsler førte han dem ut. Han gjorde stormen til havblikk, og fikk bølgene til å tie.
De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket» (Sal-
mene 107:28-30). Faste og prestedømsvelsignelser kan også bidra til å overvinne sinne.
Prestedømsvelsignelser, bønn og faste skulle kombineres med innsats for å forandre seg.

Løs underliggende problemer

Foreldre skulle snakke med barna sine og jobbe for å løse de problemene som gjør dem
sinte. De fleste problemer kan løses fredelig. Foreldrene kan finne ytterligere hjelp i tre-
dje økt («Kommuniser med kjærlighet»), syvende økt («Løs konflikter») og niende økt
(«Handling og konsekvens»). Når foreldre tar opp problemer, skulle de snakke til barna
med den samme respekt som de ville ha vist en ansatt, en venn eller en leder i Kirken.

Ta ansvar for sinnet

Foreldre som har et sinneproblem, må erkjenne at de har et problem og ta ansvar for det
før de kan overvinne det. Barn kan provosere sine foreldre, men foreldrene er ansvarlige
for hvordan de reagerer. De kan lære å kontrollere sitt sinne og reagere på bedre måter.

Noen unnskylder sitt sinne og hevder at det er en del av deres kulturarv. Noen for-
eldre kan for eksempel angripe sine barn fysisk, og rettferdiggjøre det med at dette er
helt vanlig i deres etniske kultur. Slike handlinger er ikke akseptable for vår himmel-
ske Fader. Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum har sagt at medlemskap
i Guds familie kommer foran kulturell identitet:

«Din himmelske Fader bestemte at du skulle fødes i en spesiell slektslinje, hvorfra du
har fått din arv gjennom rase, kultur og tradisjoner. Den slektslinjen kan gi en rik arv
og gode grunner til å fryde seg. Likevel har du ansvar for å finne ut om det er noen del
av denne arven som må forkastes fordi den strider mot Herrens plan for lykke...

... Ingen familie kan holde lenge ut under frykt og tvang. Det fører til stridigheter
og opprør. Kjærlighet er grunnlaget for en lykkelig familie.»5

Når man har avdekket og erkjent et problem, kan man omvende seg og begynne å
overvinne problemet.
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Gjenkjenn sinnesyklusen

Hvis en forelder er kronisk sint, følger han eller hun kanskje en syklus som kan deles
opp i fire faser. Adferdsforskere har gitt forskjellige benevnelser til fasene i sinnesyklu-
sen, men hovedelementene er de samme. Nedenfor finner du en oversikt over syklusen,
beskrevet av sinnekontroll-spesialistene Murray Cullen og Robert E. Freeman-Longo.6

Man lykkes best med å kontrollere sinne i de første fasene av syklusen, før den fysiolo-
giske oppbyggingen finner sted.

Later som om alt er normalt-fasen. Livet går glatt, men sinnet lurer under over-
flaten og påvirker hvordan personen lever og tenker. Hendelser eller situasjoner kan
lett utløse vanemessige, fordreide tankemønstre. Personen rasjonaliserer og rettfer-
diggjør disse fordreiningene.

Oppbyggingsfasen. Etter hvert som personen fokuserer på den fordreide tanke-
gangen, begynner han eller hun å føle seg truet eller i fare, og begynner å reagere med
sinne. Personens tanker gjentar kjente temaer som: «Hun bryr seg ikke om hva jeg
sier,» eller: «Jeg gjør alt arbeidet her. Han hjelper aldri til.» Fysiske signaler indikerer
at personen er i ferd med å bli sint (anspenthet, stivhet, stramhet, et hamrende hjerte,
kortpustethet, urolig mage eller hetetokter). Personen fantaserer og planlegger hvor-
dan han eller hun skal utagere sinnet, og kan hengi seg til vanedannende adferd som
gir sinnet næring (narkotika- og alkoholmisbruk, overspising, overarbeid).

Utageringsfasen. Sinnet får utløp overfor andre ved å kjefte på dem, nedverdige
dem eller forgripe seg mot dem fysisk eller seksuelt. Det kan også vendes innover
gjennom selvkritikk, selvmordsforsøk eller alkohol- eller narkotikamisbruk.

Den nedadgående spiral-fasen. Personen føler skyld og skam. Forsvarsmeka-
nismer kan da utløses, og personen prøver å dekke over sinnet ved å gjøre noe som
anses for godt, for å bevise at han eller hun er et godt menneske. Personen bestem-
mer seg så for å kontrollere sitt temperament. Når denne beslutningen brytes ned, går
personen tilbake til «later som alt er normalt»-fasen.

Før en sinnelogg

Ved å føre en sinnelogg kan foreldre bli mer oppmerksomme på sin sinnesyklus.7 Forel-
deren kan lære å gripe inn overfor sinnet tidlig ved hjelp av prinsippene i denne økten.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
F Ø R  E N  S I N N E L O G G
Be foreldrene fylle ut en sinnelogg hver gang de føler sinne i løpet av den kommende
uken. (Et eksempel på en sinnelogg finnes på side 66. En tom logg finnes på side 67.
Ta kopi av eksemplet og 3-4 kopier av den tomme loggen til hvert gruppemedlem.)
Denne øvelsen vil hjelpe deltakerne å bli oppmerksomme på hvordan de tenker, hva
de føler og hvordan de reagerer når situasjoner utløser deres sinne. De kan bli bevis-
ste på adferdsmønstre som de trenger å forandre. Loggen vil også minne dem på å
begynne å tenke og handle på måter som kan gi bedre resultater.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  K J E N T  M E D  D I N  S I N N E S Y K L U S
Gi deltakerne kopi av skjemaet «Bli kjent med min sinnesyklus», som finnes på side 65.
Be deltakerne fylle ut de tomme feltene. Forklar at denne aktiviteten vil hjelpe dem å
bli kjent med sin sinnesyklus, hvis de har et problem med sinne.
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Avdramatiser sinnevekkende tanker

Foreldre skulle se etter alternative forklaringer på adferden som gjør dem sinte. Et
barn som er uhøflig mot dem, kan for eksempel ha hatt en vanskelig dag på skolen.
Et trassig barn føler seg kanskje bare akseptert av jevnaldrende som tyr til uaksep-
tabel adferd. Foreldrene skulle tenke på situasjoner som plager dem, som problemer
som må løses og muligheter til å komme nærmere barna, ikke som truende hendelser
som krever en dramatisk, sint reaksjon.

Når foreldre utfordrer sinte tanker, er timingen avgjørende. Når en person når en
høy grad av sinne, blir han eller hun irrasjonell. Når følelsene når dette nivået, skulle
man trekke seg bort fra situasjonen og ta seg tid til å roe ned.

Akkurat slik idrettsfolk og musikere forbereder seg gjennom lange timer med øving
for å kunne prestere bra i spesifikke situasjoner, kan foreldre forberede seg til å reagere
passende når de havner i sinnevekkende situasjoner. Raymond Novaco fra University
of California i Irvine foreslår at man lærer seg å gjenkjenne begynnelsen på en sinne-
reaksjon og erstatte fordreide tanker med mestringsutsagn som legger til rette for en
riktigere oppfatning av situasjonen.8 I rolige øyeblikk kan de tenke over utsagn som
disse: «Hvordan kan jeg løse dette problemet? Jeg er i ferd med å bli sint, men jeg kan
takle det. Jeg kan mestre denne situasjonen. Jeg vet hvordan jeg kontrollerer sinnet.
Jeg klarer å beholde min humoristiske sans.»

Når en provokasjon begynner, kan man bruke disse og andre mestringsutsagn:
«Hva ønsker jeg å få ut av denne situasjonen? Jeg vil ikke vinne noe på å bli sint. Hvis
jeg blir sint, må jeg betale en pris som jeg ikke ønsker. Jeg må se etter det positive.
Jeg må ikke anta det verste eller trekke forhastede slutninger. Mitt sinne er et signal
om at jeg trenger mer informasjon. Jeg kan finne ut av dette. Jeg kan behandle denne
personen med respekt.»

Trekk deg ut av situasjonen

Den beste tiden for foreldre til å handle, er når de merker at stressnivået stiger. De kan lære
å holde styr på sinnet sitt. Én måte å gjøre det på er å forestille seg et termometer som
måler sinnenivået. Hvis de mister kontrollen ved 80 grader, skulle de trekke seg ut av situ-
asjonen før det blir så varmt. De skulle si til barnet: «Jeg begynner å bli sint. Jeg trenger
litt tid til å roe meg.» Det hjelper ikke å klandre barnet ved å si: «Du gjør meg sint.»

Finn frem til beroligende aktiviteter

Noen aktiviteter som kan virke avslappende, er meditasjon, arbeid, jogging, svøm-
ming, å høre på musikk eller lese en bok. Foreldre må ikke prøve å roe seg ned ved å
gi sinnet utløp eller gruble over hendelsen som forbindes med det. Hvis de grubler eller
gir utløp for sinnet, vil det sannsynligvis bli verre. Hvis de gjennomgår hendelsen om
og om igjen i tankene, vil de mest sannsynlig fortsette å overdrive situasjonen. Når de
gir utløp for sitt sinne, gjør de det samme. De rettferdiggjør for seg selv det voldsomme
sinneutbruddet.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B R U K  M E S T R I N G S U T S A G N
Be klassens medlemmer beskrive sinnevekkende situasjoner som er typiske for det de
pleier å møte. Be dem skrive mestringsutsagn som vil hjelpe dem å unngå å bli sinte i
slike situasjoner og øve på å reagere på sinnevekkende situasjoner ved hjelp av mes-
tringsutsagnene. De kan visualisere hver sinnevekkende situasjon mens de gjentar mes-
tringsutsagnene i tankene. De skulle gjøre denne øvelsen flere ganger om dagen til de
venner seg til denne nye måten å tenke på. Denne mentale øvingen vil gjøre dem for-
beredt til å reagere på en passende måte i virkelige situasjoner.
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Ved bevisst å tenke over hva man er takknemlig for og prøve å se etter det gode i
barna, kan foreldrene roe sitt sinne. En annen måte å roe ned på er å følge et råd pre-
sident Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum ga, idet han foreslo at uønskede tan-
ker kunne erstattes med hellig musikk: «Når musikken begynner og ordene blir en
del av dine tanker, vil de uverdige [tankene] luske skamfullt bort. Dette vil forandre
hele din sinnstemning. Siden [musikken] er oppløftende og ren, vil de dårlige tankene
forsvinne.»9

Fortell om dine underliggende følelser

Sinne uttrykkes ofte istedenfor å si at man føler seg såret, redd, flau eller avvist. Noen
nøler med å formidle slike følelser fordi de er redde for å vise svakhet eller sårbarhet.

Når noen på en rolig måte forteller om underliggende følelser, begynner de å snakke
om det som virkelig plager dem, ikke bare sin uvilje. Når de virkelige problemene blir
tatt opp, blir det lettere å løse konflikter.

Det krever ofte mer mot å være ærlig enn å være sint. Når foreldre snakker om
underliggende følelser, oppdager de ofte at barna ikke har så lett for å innta for-
svarsposisjon og blir mer villige til å finne ut av problemene. Forholdet mellom fami-
liemedlemmene blir bedre.

Enkelte har vanskelig for å gjenkjenne og uttrykke følelser knyttet til sitt sinne. Det
kan være nyttig for dem å gå sammen med sin ektefelle om å prøve å finne ut av
hvorfor de er sinte og se etter andre årsaker enn barnets dårlige oppførsel, som at
man er bekymret for å mislykkes som forelder eller at barnet ikke skal lykkes. Så
snart forelderen gjenkjenner og erkjenner de underliggende følelsene, kan han eller
hun snakke om dem med ektefellen eller barnet istedenfor å uttrykke sinne.

BER I T

Hver gang Berit var med på aktiviteter etter skoletid, fryktet hun mors sinnereaksjon.
Etter å ha tatt et kurs i barneoppdragelse, begynte mor å snakke om følelsene rundt sitt
sinne. «Jeg er redd for at du skal havne i problemer, slik min mor gjorde da hun var
tenåring. Hun ble gravid og fikk meg som barn,» sa hun. «Jeg vil aldri at det skal skje
med deg.» Berit forsikret moren om sin fullstendige troskap til kyskhetsloven. Mor følte
seg beroliget og bedre i stand til å støtte Berits aktiviteter i fremtiden.

Søk åndelig forandring

Prosessen med å komme til Kristus innebærer en åndelig forvandling som fører til
fredsommelig og kjærlig adferd. Eldste Marvin J. Ashton i De tolv apostlers quorum
forklarte at når vi virkelig omvender oss, «behandler vi andre med stadig større tål-
modighet, godhet, mild overbærenhet og et ønske om å spille en positiv rolle i deres
liv.»10 Sinne blir et stadig mindre problem.

Mormons bok beskriver en «mektig forandring» i hjertet som kommer gjennom
omvendelse og en disippels holdning – en tilbøyelighet «til stadig å gjøre godt» (Mosiah
5:2). Paulus skrev at Åndens frukt er «kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet» (Galaterbrevet 5:22-23). Mormon ga

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  K L A R  O V E R  U N D E R L I G G E N D E  F Ø L E L S E R
Be deltakerne prøve å gjenkjenne og sette ord på sine underliggende følelser når de
blir sinte. Utfordre dem til å erkjenne og uttrykke disse følelsene. Når de gjør dette, blir
de bedre i stand til å dempe sitt sinne og reagere på mer passende måter.
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følgende råd, som er relevant for dem som sliter med å unngå sinne: «Be til Faderen med
all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er
sanne etterfølgere av hans Sønn Jesus Kristus, så dere kan bli Guds sønner, så vi, når
han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han er» (Moroni 7:48).

Når noen forandrer seg åndelig, begynner de å føle mindre sinne og større trygg-
het på at de kan kontrollere sitt sinne bedre. For å innlede denne forandringen og
hjelpe den å fortsette, kan de:

• Lese Skriftene hver dag og anvende læresetningene på seg selv.

• Be daglig om hjelp med alle behov, også sinneproblemer.

• Omvende seg og søke tilgang til forsoningens helbredende kraft.

• Søke råd fra biskopen ved behov.

• Sette seg personlige mål om å overvinne temperamentsproblemer. Arbeide med
ett problem til de overvinner det, og så begynne på det neste.

• Be om at de må kunne se menneskene rundt seg slik Herren ser dem.

• Fornye pakter, utføre tempelarbeid og delta på Kirkens møter.

Unngå tilbakefall

Man forebygger tilbakefall ved å forandre tanker og adferd for å avbryte sinnesyklu-
sen, og ved å bruke andre intervensjonsteknikker som hver enkelt utvikler. Interven-
sjonsteknikker gir alternativer til sinneoppbygging. Forebygging av tilbakefall og
intervensjonsteknikker kan innebære å få hjelp fra familiemedlemmer, venner, med-
arbeidere, en biskop eller en lærer. Forebygging av tilbakefall foregår stort sett i de før-
ste to fasene av sinnesyklusen – later som om alt er normalt- og oppbyggingsfasen.
Vedkommende lærer å gjenkjenne og reagere på risikofaktorer (hendelser eller følelser
som utløser sinne) på måter som forstyrrer syklusen og hindrer tilbakefall. Følgende
er et eksempel på hvordan man kan unngå tilbakefall.

Later som om alt er normalt-fasen. Vedkommende erkjenner et sinneproblem,
men takler det på en god måte. Han eller hun er klar over hva som utløser sinne og
bruker mestringsteknikker som å unngå situasjoner med høy risiko, avslapning og
koble ut. Vedkommende arbeider aktivt for å løse de konflikter og problemer som
fører til sinne.11

Oppbyggingsfasen. Vedkommende bruker nye mestringsteknikker for å begrense
sinnets nivå og intensitet. Han eller hun korrigerer og erstatter negative tanker med
positive utsagn («Jeg kan takle dette» eller «Jeg kan finne andre løsninger på dette
problemet»). Han eller hun erkjenner de vonde følelsene som ligger bak sinnet og er
klar over at disse følelsene, som ikke i seg selv innebærer sinne, er normale. Vedkom-
mende slutter med vanedannende adferd som å fantasere om å utagere adferden og
planlegge å få utløp for sitt sinne. Han eller hun snakker om problemene, eller, hvis
situasjonen er umulig å forandre, skriver om dem. Vedkommende frigjør energi
gjennom fysiske aktiviteter og utvikler selvtillit ved å gjøre noe han eller hun liker.12

Vedkommende streber også etter en åndelig gjenfødelse.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  M E R  Å N D E L I G
Be deltakerne tenke seg om og skrive ned hva de vil gjøre for å bli mer åndelige og
komme nærmere Frelseren. Be dem tenke nøye gjennom dette, ta bønnen til hjelp og
snakke med biskopen eller ektefellen ved behov.
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GUDS FRED
President Joseph F. Smith understreket viktigheten av å være vennlig mot barn iste-
denfor å være sint: «Når dere henvender dere til dem, gjør ikke det i sinne, skarpt eller
i en fordømmende ånd. Snakk vennlig til dem ... gråt med dem om nødvendig ... bløt-
gjør deres hjerter og la dem nære ømme følelser overfor dere. Bruk ikke slag eller makt,
men ... snakk til dem med fornuft, bruk overtalelse og uforfalsket kjærlighet.»13

De som anvender prinsippene og forslagene i denne økten, kan lære å overvinne sitt
sinne istedenfor å la seg styre av det. Følgende er et eksempel på hvordan én person
overvant sitt sinne:

«Før gikk jeg rundt og følte at jeg ønsket å såre alle jeg så. Sinne dominerte livet
mitt. Jeg kunne ikke snakke med min kone eller mine barn uten å eksplodere. Folk
unngikk meg. Jeg hatet meg selv, og jeg hatet dem. Jeg følte ofte at jeg hadde lyst til
å slå til noen – hvem som helst. Jeg kunne bryte ut i raseri etter den minste provo-
kasjon. Til slutt søkte jeg hjelp. Gjennom terapi fikk jeg snakket ut om mange ting
som hadde plaget meg i lang tid – problemer med tilknytning til mitt sinne. Jeg lærte
å tenke annerledes og se på andre på en bedre måte. Jeg anvendte evangeliets prin-
sipper på problemet mitt – bønn, skriftstudium, tilgivelse. Jeg begynte å føle meg
bedre. Med tiden forsvant sinnet mitt, og jeg følte at jeg hadde fått kontroll over livet
mitt igjen. Nå kan jeg omgås med familien min. Jeg kan nyte sosialt samvær med
andre. Jeg føler at jeg har fått livet mitt tilbake.»

Apostelen Paulus sa: «Guds fred ... overgår all forstand» (Filipperne 4:7). De som
har slitt med sinne, vet hvor befriende det er å føle fred og frihet fra denne følelsen.
Foreldre som har vært hemmet av sinne, kan frigjøre seg fra dette problemet og opp-
leve fred i sinnet.

Foreldre skulle ikke glemme eller undervurdere Den hellige ånds mektige innfly-
telse. Når de søker hjelp fra Herren, vil Den hellige ånd trøste, støtte, veilede og hjelpe
dem å takle og overvinne sitt sinne (se Johannes 14:26-27; L&p 8:2-3).

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
U T A R B E I D  E N  P L A N  F O R  Å  F O R E B Y G G E  T I L B A K E F A L L
Deltakerne bruker utkastet på side 68 til å utarbeide og skrive ned en plan for å unngå
at de mister kontrollen over sitt sinne igjen. Gi dem kopier av utkastet. Drøft hvordan
forslagene i denne økten kan anvendes på utkastet til Plan for forebygging av tilbake-
fall. Foreslå at de i løpet av den kommende uken benytter seg av bønn og søker hjelp
fra Herren, så vel som av familiemedlemmer og utvalgte venner, til å utarbeide og
gjennomføre planen.
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NOTER

1. I Conference Report, april 1991, 97; eller Lys over Norge, juli 1991, 68.

2. I Conference Report, april 1998, 106; eller Lys over Norge, juli 1998, 81.

3. I Conference Report, okt. 1991, 71; eller Lys over Norge, jan. 1992, 56.

4. Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (USA: Bantam Books, 1995), 59.

5. In Conference Report, Apr. 1998, 112–13; eller Lys over Norge, juli 1998, 86.

6. Se Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke, Massachusetts: NEARI Press,
2004), 67–70. ISBN# 1-929657-12-9.

7. Ideen om å bruke en sinnelogg er tilpasset fra Men and Anger, 31–32.

8. Anger Control: The Development and Evaluation of an Experimental Treatment (Lexington, Massachusetts:
Lexington Books, 1975), 7, 95–96.

9. «Inspirerende musikk, verdige tanker», Lys over Norge, jan., 1974, 28.

10. I Conference Report, april 1992, 26; eller Lys over Norge, juli 1992, 18.

11. Men and Anger, 70–71.

12. Men and Anger, 72–74.

13. Læresetninger i evangeliet, s. 269. [No translation]
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BLI KJENT MED MIN SINNESYKLUS
Beskriv typiske situasjoner som utløser ditt sinne (for eksempel: Ektefellen krangler med meg, bankkontoen er
overtrukket, huset er rotete).

Beskriv de tanker eller den rettferdiggjørelse som gir næring til ditt sinne (for eksempel: Min ektefelle bryr seg bare
om seg selv; min mann er så uansvarlig).

Beskriv de følelser som ligger bak ditt sinne (for eksempel: Jeg blir ikke respektert, jeg blir utnyttet, oversett).

Beskriv de fysiske signalene som viser at du er i ferd med å bli sint (for eksempel svette håndflater, høy puls,
anspenthet, irritabilitet).

Beskriv hva du gjør som gir næring til ditt sinne (for eksempel å dvele ved fornærmelsen, nekte å snakke om det,
drikke alkohol).

Beskriv hvordan du gir utløp for sinnet (også din verste oppførsel).

Beskriv dine tanker, følelser og din adferd etter et sinneutbrudd (for eksempel lettelse, skyldfølelse, sorg, anger).
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EKSEMPEL PÅ SINNELOGG

Ønsket informasjon Situasjon A Situasjon B

Dato og utløsende hendelse eller person: 19.10. Kranglet med mannen min. 20.10 Barna oppførte seg dårlig.

Sinnets intensitet: Mildt Alvorlig Mildt Alvorlig
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tanker som ga næring til mitt sinne: Han er en dust. Han bryr seg ikke om meg. Barna hører aldri på meg. De respekterer meg ikke.

Følelser som ligger bak mitt sinne: Ikke elsket, oversett, ikke verdsatt. Utnyttet, ignorert.

Hvordan jeg taklet sinnet: Skrek til ham. Kalte ham en dust. Sa rolig til dem at de skulle gå på rommet til 
de kunne oppføre seg ordentlig.

Samtale med meg selv for å takle sinnet: Han fortjener å bli straffet. Han såret meg. De var bare barn. De prøvde ikke å trosse meg.
Jeg gir ham bare tilbake med samme mynt.

Hvor godt jeg lyktes i å kontrollere mitt sinne: Ikke i det hele tatt Veldig bra Ikke i det hele tatt Veldig bra
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Hva som så ut til å hjelpe: Ingenting jeg gjorde, hjalp. Trakk meg ut av situasjonen. Tok en spasertur, 
Det jeg gjorde, gjorde det bare verre. for så å snakke med barna.

Undertrykte, ga utløp for eller fant en Undertrykte følelsene etter utbruddet mitt. Snakket ut om min frustrasjon.
løsning på mitt sinne:

Hva jeg skal gjøre bedre neste gang: Ikke reagere. Roe meg ned før jeg snakker. Ingenting. Jeg gjorde det bra denne gangen.

Tilpasset fra Murray Cullen og Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke, 
Massachusetts: NEARI Press, 2004), 33–34. ISBN# 1-929657-12-9.
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SINNELOGG

Ønsket informasjon Situasjon A Situasjon B

Dato og utløsende hendelse eller person:

Sinnets intensitet: Mildt Alvorlig Mildt Alvorlig
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tanker som ga næring til mitt sinne:

Følelser som ligger bak mitt sinne:

Hvordan jeg taklet sinnet:

Samtale med meg selv for å takle sinnet:

Hvor godt jeg lyktes i å kontrollere mitt sinne: Ikke i det hele tatt Veldig bra Ikke i det hele tatt Veldig bra
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Hva så ut til å hjelpe:

Undertrykte, ga utløp for eller fant en løsning på mitt sinne:

Hva jeg skal gjøre bedre neste gang:

Tilpasset fra Murray Cullen og Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke, 
Massachusetts: NEARI Press, 2004), 33–34, 117. ISBN# 1-929657-12-9.

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:42 PM  Page 64



MIN PLAN FOR Å FOREBYGGE TILBAKEFALL

Sinneutløsere: Mestrings- eller fluktteknikker:

Sinneutløsere: Mestrings- eller fluktteknikker:

Tiltak for å løse problemer som kan føre til sinne:

OPPBYGGINGSFASEN OG BRUK AV INTERVENSJONER

NORMALFASEN
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« S A T A N V ET  A T  DEN S I KRES T E …  M ÅT E 
Å F ORS T Y RRE HERRENS  V ERK P Å ER Å S V EKKE 

F A M I LI ENS  V I RKS OM HET  OG  HJ EM M ET S  HELLI G HET . »
E L D S T E  M .  R U S S E L L  B A L L A R D

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:42 PM  Page 66



S Y V E N D E  Ø K T

LØS KONFLIKTER

67

MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå at meningsforskjeller er uunngåelige og at familier som løser konflikter,
blir mer sammensveiset og sterkere.

• Lære måter å takle konflikter i hjemmet på.

• Forstå hvordan man løser uoverensstemmelser på fredelig vis.

PROBLEMET MED ULØSTE KONFLIKTER
Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum sa at familien er et av Satans
favorittmål: «[Satan] går inn for å skape uoverensstemmelser mellom far og mor.
Han lokker barn til å være ulydige mot sine foreldre… Det er alt som skal til, for
Satan vet at den sikreste og mest effektive måte å forstyrre Herrens verk på er å
svekke familiens virksomhet og hjemmets hellighet.»1

En eldre kvinne fortalte med stor sorg hva uløste konflikter i hennes familie hadde
ført til: «Under bisettelsen til den siste av mine brødre, reflekterte jeg over de tragiske
barndomshendelsene som hadde forsuret tilværelsen for mine tre brødre, drevet dem
bort fra hjemmet og fra det gjengitte evangelium som har betydd så mye for meg.
Min far, en religiøs mann, var krevende og kranglevoren og refset sine barn både
offentlig og privat. Etter hvert som mine brødre ble eldre, begynte de å ta til mot-
mæle. Kranglene ble brutale og stygge og eskalerte til banning og basketak. Alle brø-
drene mine dro hjemmefra i ung alder og kom sjelden på besøk til sine foreldre. De
ønsket heller ikke å ha noe å gjøre med den religionen de forbandt med min far.»

Årsakene til konflikter er mange. Noen foreldre er altfor ettergivende og gir etter
for barnas griller helt til barnas adferd kommer ut av kontroll. Andre er for strenge,
noe som provoserer barna til å gjøre opprør. Noen foreldre overreagerer på sine barns
normale trang til uavhengighet. Noen barn kommer på avveier og har en bevisst
adferd som bryter med familiens regler og normer.

Familiemedlemmer blir mer sammensveiset og sterkere når de løser uoverensstem-
melser på en god måte. Konflikter som ikke løses, kan ødelegge familieforhold og
medføre sorg hos familiemedlemmene.

HVORDAN LØSE KONFLIKTER
Under sin tjenestegjerning blant nephittene anklaget Frelseren dem som er trette-
kjære:

«Den som har stridighetens ånd, er ikke av meg, men av djevelen som er stridig-
hetens far, og han oppegger menneskenes hjerter til å stride i vrede mot hverandre.
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Se, … det er min lære at slike ting skal avskaffes» (3. Nephi 11:29-30).

Jesus sa at vi skulle løse stridigheter med andre før vi kommer til ham:

«Hvis du kommer til meg eller ønsker å komme til meg og husker at din bror har
noe imot deg,

gå da først til din bror og forlik deg med din bror, og kom så til meg i hjertets fulle
oppriktighet, og jeg vil ta imot deg» (3. Nephi 12:23-24; se også 3. Nephi 12:9).

Disse læresetningene er relevante for foreldre og måten de forholder seg til sine barn
på. I erklæringen om familien beskrev Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum på nytt Frelserens formel for god barneoppdragelse: «Foreldre har en hellig
plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og
åndelige behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og
være lovlydige borgere hvor enn de bor.»2

Gjennomgå følgende prinsipper for konfliktløsning med foreldrene.

Møt problemer mellom foreldre og barn med en Kristus-lignende
holdning

Fedre og mødre skulle anvende Frelserens læresetninger på sin rolle som foreldre og
vise kjærlighet og villighet til å løse konflikter, gjøre innrømmelser for å inngå kom-
promisser, samtidig som de opprettholder verdinormer, strebe etter å overtale sine
barn, samtidig som de nekter å la seg manipulere. Foreldre skulle lære sine barn kor-
rekte prinsipper og logikken bak familiens regler. De skulle oppmuntre barna til å ta
korrekte valg, overtale dem når de motsetter seg, pålegge konsekvenser når de velger
å være ulydige (se niende økt) og på en kjærlig måte forsøke å overtale dem når de
holder på å gjøre alvorlige feil.

Lytt for å forstå

Mange konflikter avverges når foreldre bruker gode lytteferdigheter og søker å for-
stå sine opprørte, sinte barn. Skriftene sier at «mildt svar demper harme, men et
sårende ord vekker vrede» (Ordspråkene 15:1). Et barns sinne forsvinner ofte når han
eller hun føler seg forstått og respektert av forelderen. Foreldre som lytter, oppdager
ofte at deres egne følelser og perspektiver forandrer seg.

Nekt å krangle

Et av de grunnleggende prinsippene for konfliktløsning i hjemmet er så enkelt at det
ofte blir oversett. Det går ut på å etterleve Kristi høyere lov og nekte å krangle. Glenn
Latham, en siste-dagers-hellig som underviser foreldre i barneoppdragelse, under-
streket Kristi store eksempel på å nekte å strides med andre, selv når han ble urett-
ferdig anklaget og dårlig behandlet: «Kristus er det fullkomne eksempel på å unngå

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
L Y T T  F O R  Å  F O R S T Å
Be deltakerne tenke tilbake på en gang da et barn ønsket å krangle istedenfor å høre
på dem. Be dem rollespille, ved hjelp av kommunikasjonsferdighetene de lærte i tredje
økt, hvordan de kan lytte til barnet istedenfor å krangle med ham eller henne i denne
situasjonen. En av dem skulle ta rollen som barnet, mens den andre lytter som forel-
deren. La dem øve i fem minutter, for så å bytte roller slik at begge får mulighet til å
øve på å lytte. Etterpå lar du dem snakke om det de opplevde. Hvordan føltes det når
noen lyttet til dem? Hvor vanskelig var det for dem å lytte når barnet ønsket noe som
ikke kom på tale? Oppfordre dem til å øve seg på å lytte til sine barn den kommende
uken, spesielt når barna ønsker å krangle.
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stridigheter, selv i møte med ondskapsfulle og uberettigede angrep – i tilfeller hvor
han ble spyttet på, dyttet, slått, hånet, avvist og fornektet, spottet og til og med kors-
festet (Matteus 26:67-70 og 27:29, 35), fornærmet han ingen. Han tok ikke igjen.
Selv om han kunne ha nedkalt ”mer enn tolv legioner engler” (Matteus 26:53), for-
nærmet han ingen. Han var ofte, nesten kontinuerlig, offer for fornærmelser helt fra
begynnelsen og helt til slutten av sitt liv, selv fra dem som led sammen med ham:
”Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham” (Markus 15:32)… Jo
mer fremtredende godheten er, desto mer synes den å tiltrekke seg dem som håner og
spotter – og desto mindre synes den å ta til motmæle. Det er denne modellen foreldre
skulle prøve å følge når de blir plaget av uregjerlige barn. ”Ta ikke igjen!”»3

Foreldre som nekter å krangle med trettekjære barn, oppdager snart at striden blir
kortvarig. Det blir ingen krangel eller strid hvis den ene parten nekter å delta i den.
Latham sa: «I min forskning på behandling av adferdsproblemer har jeg forbløffet
oppdaget at hvis foreldrene forholder seg rolige, empatiske og direkte, selv i møte med
voldsomme opprør, vil barna i 97 av 100 tilfeller innrette seg etter tredje instruks
[den tredje erklæringen om forelderens forventninger].»4

Noen foreldre tror kanskje at en ikke kamplysten reaksjon (ikke ta igjen med
samme mynt) gir barna overtaket, lar dem vinne diskusjoner og gir dem kontrollen
i familieanliggender. Dette er ikke tilfelle. Kristus sto tappert foran dem som plaget
ham, alltid med full kontroll over sine reaksjoner, og prøvde aldri å flykte. Han elsket
dem og var klar over deres uvitenhet, så han ba til og med sin Fader om å tilgi dem
(se Lukas 23:34).

I andre økter lærer foreldrene måter å formidle sine forventninger på, å gi sine barn
valget mellom akseptable adferdsalternativer og å iverksette konsekvenser som er
avtalt på forhånd, når barna er ulydige. Når barn ønsker å krangle, kan foreldre
gjenta sine forventninger på en vennlig og kjærlig måte, og skjønnsomt minne barna
på konsekvensene de allerede har blitt enige om. Når foreldrene har gjort dette, vil
barna ha lite å krangle om.

Barn påvirkes ofte i stor grad av det som foregår rundt dem. Noe av det de ønsker
aller mest, er foreldrenes oppmerksomhet. Ifølge Glenn Latham er «foreldrenes opp-
merksomhet den sterkeste innflytelse eller konsekvens når det gjelder å forme barnas
adferd».5 Når barn ikke får negativ oppmerksomhet ved å være kranglevorne, roer de
seg som regel ned og går over til mer sosialt akseptabel adferd.

Følg Skriftenes retningslinjer for å irettesette barn

Foreldre kan måtte irettesette et barn «i tide, klart og tydelig når Den Hellige Ånd til-
skynder», og deretter vise «større kjærlighet» så de ikke skal bli betraktet som barnets
fiende (L&p 121:43). President James E. Faust forklarte at Den hellige ånd maner en
person til skarp irettesettelse «kun svært sjelden» og at «enhver irettesettelse skulle
gjøres med mildhet, for å prøve å overbevise den som blir irettesatt, om at det er til

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
N E K T  Å  K R A N G L E
Be deltakerne drøfte med sin ektefelle eller en annen forelder hvordan de, uten å
krangle, kan møte en situasjon i familien som vanligvis preges av konflikt. Hvordan kan
de formidle sine forventninger til barna på en positiv måte uten stridighet, slik at deres
forventninger blir tydelig forstått? Hvordan kan de informere sine barn om konsekven-
sene av dårlig adferd? Hvordan kan de uttrykke sin kjærlighet? Gi dem noen minutter
til å øve på hva de ville ha sagt og hvordan de ville ha sagt det. Be dem prøve denne
fremgangsmåten i den kommende uken.
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hans eget beste».6 Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum sa at i tide betyr «tidlig
eller snart».7 Med andre ord skulle irettesettelsen komme kort tid etter overtredelsen
for at den skal kunne forstås. Ordet skarphet (i den engelske utgaven av Skriftene) i
denne sammenheng betyr ikke med sinne eller makt, men klart og tydelig (slik det
står i den norske utgaven av Skriftene). Kloke foreldre følger ofte opp en intens ord-
veksling med et barn med å uttrykke kjærlighet til barnet, gi barnet passende fysiske
kjærtegn og noen ganger engasjere barnet i en fornøyelig aktivitet.

Vær varsom med å megle i konflikter mellom barn

Barn kan noen ganger krangle for å få oppmerksomhet og få foreldrene til å ta deres
parti. Disse kranglene setter ofte foreldrene i en posisjon hvor det er umulig å oppnå
et positivt utfall. De kan aldri fullt ut vite hvordan konflikten startet og hva som har
hendt mellom barna. Ved å ta parti kan de komme til å belønne et barn som ikke for-
tjener det, og støte bort det andre barnet.

Foreldre kan ofte være til størst hjelp ved å innta en nøytral posisjon og gi barna
ansvaret for å løse problemet. Foreldre kan gjøre dette ved hjelp av gode kommuni-
kasjonsferdigheter, som vist i følgende eksempel (se også tredje økt).

SVE IN  O G V IDAR

Pappa kom inn i rommet mens Svein, 12, og Vidar, 9, lå på gulvet og sloss og kjeftet
på hverandre. Vidar begynte å gråte, og Svein kalte ham en baby. Pappa grep inn og
dro guttene fra hverandre.

Pappa: Hva foregår mellom dere to?

Svein: Vidar begynte.

Vidar: Det gjorde jeg ikke. Du begynte.

Pappa: Så dere beskylder hverandre for å ha utløst problemet. (Gir dem ansvar for å løse
problemet.) Hva syns dere at vi skal gjøre for å løse det?

Vidar: Be Svein la meg være i fred.

Svein: La deg være i fred? Hva med meg? Hvem var det som tok kortene mine og kas-
tet dem ut over hele gulvet? Hvis du lar tingene mine være, så går det bra.

Pappa: (Holder seg nøytral, bruker reflekterende lytting.) Vidar, du sier altså at Svein
begynte, og du, Svein, sier at Vidar begynte ved å ta kortene dine uten å spørre.

Vidar: Hvem var det som tok CD-en min uten å spørre?

Pappa: Begge sier at den andre har tatt ting uten å spørre. La meg spørre igjen, hva må
til for å løse dette problemet?

Svein: Be Vidar slutte å være så barnslig.

Vidar: Hva med at du slutter å være barnslig?

Pappa: (Forbereder seg til å iverksette en logisk konsekvens.) Det høres ut som om dere
ønsker å fortsette å krangle. Kanskje det er best dere går på hver deres rom til
dere er klare til å løse dette.

Svein: Jeg er klar.

Vidar: Samme her.

Svein: Si til Vidar at han må spørre før han låner tingene mine.

Vidar: Svein spør aldri meg før han tar mine ting. Han må også spørre.

Pappa: Dere vil altså begge at den andre skal spørre før han låner ting. Stemmer det?

Svein: Ja.
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Vidar: Jeg tror det.

Pappa: Jeg liker det forslaget. Er det greit for dere begge?

Svein og Vidar: Ja.

I dette tilfellet fungerte meglingen fordi faren var i stand til å lytte uten å ta parti
og fikk barna til å komme med forslag til hvordan de kunne løse problemet. Det vir-
ket som om trusselen om konsekvenser motiverte barna til å søke en løsning på pro-
blemet. Selv om konsekvensen viste seg å ikke være nødvendig, ville den ha vært en
passende inngripen hvis barna hadde ønsket å fortsette krangelen.

Det kan være unødvendig å forhandle hvis foreldrene har noe som barna vil ha.
Hvis de for eksempel tar med seg barna til en fotballkamp, og barna krangler i bilen,
kan foreldrene stoppe bilen og gi dem et valg – de kan enten slutte å krangle eller bli
kjørt hjem. Den minst omfattende løsningen er ofte den mest effektive.

Noen eksperter på barneoppdragelse anbefaler å be barna om å gå ut når de krang-
ler og komme inn igjen når de har sluttet å krangle. Teorien er at barn, når de fratas
oppmerksomheten fra de voksne, snart mister motivasjonen til å krangle. Dette kan
godt stemme, men barn krangler av flere grunner enn å få de voksnes oppmerksom-
het. Faren ved å overlate barna til seg selv for å løse konflikter, er at det sterkeste bar-
net kan mishandle det svakeste barnet psykisk og fysisk. Foreldre skulle følge kong
Benjamins befaling til sitt folk: «Dere vil ikke tillate at deres barn … slåss og tretter
med hverandre» (Mosiah 4:14).

EN PROBLEMLØSNINGSMODELL
Noen familier har lyktes med å bruke følgende 5-trinnsmodell for løsning av kon-
flikter, tilpasset fra arbeidet til psykologen Susan Heitler.8 Modellen fungerer best når
familiemedlemmene forstår den og er enige om å bruke den.

Trinn 1: Ta standpunkt

Hver enkelt uttrykker sitt standpunkt eller sin preferanse – hvordan han eller hun
ville ha løst problemet – uten å være redd for å bli forstyrret, angrepet eller latterlig-
gjort. Noen ganger kommer løsningen tydelig til syne under denne prosessen, selv
om løsningene vanligvis kommer i trinn 4.

EKSEMPEL

Far ønsker at familien skal ha familiens hjemmeaften regelmessig. Mor er tilfreds med
at de ikke har familiens hjemmeaften. Alfred, 15, ønsker å spille fotball sammen med
vennene sine på mandagskveldene. Marietta, 10, ønsker å ha familiens hjemmeaften.

Trinn 2: Undersøk bakenforliggende hensyn 

Familiemedlemmene går sitt standpunkt nærmere etter i sømmene og gransker de
hensyn som ligger bak standpunktet deres.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
K O N F L I K T M E G L I N G
Be deltakerne utpeke og drøfte med sin ektefelle eller en annen forelder, situasjoner i
familien hvor to eller flere barn havner i konflikt. Be dem drøfte hvordan de kan
anvende forslagene til konfliktmegling. Hvilke problemer kan de støte på når de bruker
denne fremgangsmåten? Hvordan kan de møte disse utfordringene? Be dem se etter
muligheter til å bruke denne fremgangsmåten på sine barn i den kommende uken. Be
dem rapportere om sine erfaringer på neste møte.
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Far formidler sin åndelige overbevisning om at familiens hjemmeaften kan være til vel-
signelse for familien. Han er også bekymret for følgene av å være ulydig mot Kirkens
ledere, når de i så mange år har forklart hvor viktig dette programmet er.

Under mors oppvekst så hun familien krangle hver eneste gang de forsøkte å ha en
familiekveld. Hun ønsker ikke at det samme skal skje med hennes barn. Selv om hun
ønsker å følge profetenes råd, er hun redd for at familiens hjemmeaften vil skape flere
konflikter enn det er verdt.

Alfred formidler sine følelser om hvor viktig det er å være sammen med sine venner
og at han ikke har lyst til å delta på en åndelig aktivitet sammen med familien.

Marietta formidler sitt ønske om å gjøre det profeten har bedt familien om å gjøre.

I denne fasen skulle familiemedlemmene se etter underliggende hensyn som er
felles for alle.

Familiemedlemmene ser at de alle bryr seg om hverandre og ønsker at familien skal
være lykkelig og harmonisk. Alle har i det minste et ønske om å delta på aktiviteter som
kan styrke familien, selv om de er uenige om hva disse aktivitetene burde bestå i.

Trinn 3: Idémyldring for å finne mulige løsninger

Hver enkelt foreslår løsninger uten å bli angrepet eller latterliggjort. Når løsningene
overveies, foreslår hver enkelt hva han eller hun kan gjøre for å bidra til en samlet
handlingsplan som kan dekke alles behov. Alle løsninger, uansett hvor upraktiske de
måtte være, skrives ned. Denne friheten fremmer kreativitet og gjør det mulig å finne
en gjennomførbar løsning.

Familiens medlemmer kommer med disse mulige løsningene:

• Ha familiens hjemmeaften hver mandagskveld før fotballtreningen.

• Bestemme seg for å ikke ha familiens hjemmeaften.

• Ha familiens hjemmeaften, men unnskylde dem som ikke ønsker å delta.

• Ha familiens hjemmeaften på søndag kveld.

• Ha familiens aktivitetskveld uten et åndelig budskap.

• Ha familiens hjemmeaften, men la det være opp til hver enkelt om de vil delta i åndelige
aktiviteter.

Trinn 4: Velg en løsning

Når idémyldringen er ferdig, evaluerer familiemedlemmene hvert forslag og legger en
plan som tar hensyn til alle. Ettersom løsningen vanligvis trenger en rekke kompo-
nenter for å kunne ta hensyn til alle familiemedlemmene, skulle familien fokusere på
å «utarbeide et sett med løsninger fremfor bare å finne en løsning.»9

Foreldrenes følelser spiller en rolle, og det samme gjør barnas følelser. For eksempel
føler kanskje et ektepar at de bør undervise i evangeliets prinsipper på familiens hjem-
meaften, mens et barn bare ønsker å spille TV-spill. For å ta hensyn til både barnets
og sine egne følelser, kan foreldrene inkludere undervisning i evangeliet på en måte
som er interessant og forståelig for barnet.

Når en plan er utarbeidet, blir man enige om ansvaret for å gjennomføre planen,
og deltakerne forplikter seg til å følge den.

Etter å ha evaluert forslagene, bestemmer familien seg for å holde familiens hjem-
meaften på søndager hver gang Alfred skal spille fotball kvelden etter. Foreldrene ville
ha foretrukket å alltid ha familiens hjemmeaften på mandager, men ikke hvis det inne-
bærer å holde sønnen utenfor.
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Alfred er villig til å være tilstede under diskusjoner om evangeliet på familiens
hjemmeaften, så lenge han slipper å holde leksjoner. Mor føler godt for ordningen, ikke
minst fordi barna er enige i møtene. Far er ansvarlig for å planlegge og lede møtene.
Far, mor og noen ganger Marietta vil dele på å holde leksjoner.

Trinn 5: Gjennomfør løsningen

Etter hvert som familiemedlemmene gjennomfører løsningen, evaluerer de hvor det er
behov for endringer. I noen tilfeller kan det være behov for å finne en annen løsning.

EN NY PAKT
President James E. Faust i Det første presidentskap påpekte at Jesus Kristus under sitt
jordiske virke presenterte et nytt testamente – en ny og bedre pakt som krever at
menn og kvinner etterlever en høyere lov. Ingen (heller ikke foreldre) skulle lenger
følge en lov om gjengjeldelse (se 2. Mosebok 21:24), men skulle isteden la seg styre
av et ønske om å gjøre godt og vende det annet kinn til dem som slår dem (se Mat-
teus 5:39). De skulle elske sine fiender og be for dem som forbanner og forfølger dem
(se Matteus 5:44). De skulle søke og følge Den hellige ånds tilskyndelser som en ret-
tesnor for sine handlinger overfor andre.10

Et kjærlig hjem

President Thomas S. Monson fortalte en gripende historie som understreker viktig-
heten av å løse uoverensstemmelser som kan ødelegge samholdet i familien:

«Det fins familier med mor og far, sønner og døtre, som på grunn av en tankeløs
bemerkning har fjernet seg fra hverandre. En beretning om hvordan en slik tragedie
var nær ved å skje, kom til uttrykk for mange år siden i en ung manns liv, som jeg
ønsker å kalle Jack.

Så lenge Jack hadde levd, hadde han og hans far hatt mange alvorlige krangler. En
dag da han var 17, hadde de en spesielt voldsom en. Jack sa til sin far: ”Nå er bege-
ret fullt. Jeg drar hjemmefra, og jeg kommer aldri tilbake.” Dermed gikk han inn og
pakket bagen sin. Hans mor tryglet ham om å bli, men han var for sint til å høre på
henne. Han forlot henne gråtende i døråpningen.

Da han var på vei over gårdsplassen og skulle gå ut av porten, hørte han faren
rope: ”Jack, jeg vet at jeg har en stor del av skylden for at du drar din vei, og jeg er
virkelig lei for det. Jeg vil du skal vite at hvis du noen gang skulle få lyst til å komme
tilbake, vil du alltid være velkommen. Og jeg skal prøve å være en bedre far for deg.
Jeg vil du skal vite at jeg alltid vil være glad i deg.”

Jack svarte ikke, men gikk til busstasjonen og kjøpte billett til et sted langt unna.
Mens han satt på bussen og så mil etter mil forsvinne, begynte han å tenke på farens
ord. Det begynte å gå opp for ham hvor stor kjærlighet det hadde krevd å gjøre det
han hadde gjort. Han hadde bedt om unnskyldning. Han hadde invitert ham hjem
igjen og faktisk sagt ordene ”Jeg er glad i deg”.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B R U K  P R O B L E M L Ø S N I N G S M O D E L L E N
Gi deltakerne 5 eller 10 minutter til å drøfte med ektefellen eller en annen forelder et
tema som skaper konflikter i familien som kan løses ved hjelp av problemløsningsmo-
dellen. Be dem drøfte hvordan de kan presentere modellen for familien og få barna til
å samarbeide om å bruke den til å løse problemet. Be dem prøve modellen på sin egen
familie i løpet av den kommende uken. Be dem rapportere om utfallet på neste økt.
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Det gikk opp for Jack at han selv måtte ta neste skritt. Han forsto at den eneste
muligheten til å få fred med seg selv, var å vise faren den samme modenhet, godhet
og kjærlighet som faren hadde vist ham. Jack gikk av bussen. Han kjøpte returbillett
og dro hjem igjen.

Han kom frem like over midnatt, gikk inn i huset og tente lyset. Der, i gyngesto-
len, satt hans far med hodet i hendene. Idet han så opp og fikk se Jack, reiste han seg
fra stolen, og de sprang inn i hverandres armer. Jack sa ofte: ”De siste årene jeg bodde
hjemme, er blant de lykkeligste i mitt liv.”

Vi kan si at her har vi en gutt som ble voksen over natten. Her har vi en far som
ved å undertrykke sterke følelser og stolthet berget sin sønn før han ble en av den
store ”tapte bataljon” som skyldes sammenbrutte familier og oppløste hjem. Kjærlig-
het var båndet som bandt, den legende balsam. Kjærlighet – så ofte følt, så sjelden
uttrykt…

… Det er vårt ansvar, ja, vår høytidelige plikt, å strekke oss ut til dem som har
glidd ut i inaktivitet eller forvillet seg bort fra familiekretsen.»11

Når familier overholder den nye pakt som Frelseren introduserte, og løser uover-
ensstemmelser på en kjærlig og vennlig måte, vil de oppleve større kjærlighet, fred og
harmoni i sine familieforhold.

NOTER

1. «The Sacred Responsibilities of Parenthood», Brigham Young University 2003–2004 Speeches (Provo: Brigham
Young University, 2004), 89.

2. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

3. Christlike Parenting: Taking the Pain out of Parenting (Seattle: Gold Leaf Press, 1999), 66.

4. Christlike Parenting, 69.

5. Christlike Parenting, 67.

6. I Conference Report, okt. 1980, 51; eller Ensign, nov. 1980, 35.

7. I Conference Report, april 1993, 97; eller Lys over Norge, juli 1993, 78.

8. From Conflict to Resolution: Skills and Strategies for Individual, Couple, and Family Therapy by Susan M.
Heitler, Ph.D. Copyright © 1990 av Susan Heitler. Brukt med tillatelse fra W. W. Norton & Company,
side 22-43.

9. The Power of Two: Secrets to a Strong and Loving Marriage (California: New Harbinger Publications,
1997), 202.

10. Se «Borgsmannen for en meget bedre pakt», Liahona, sept. 2003, 2.

11. I Conference Report, okt. 2003, 61-62; eller Liahona, nov. 2003, 56.

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:42 PM  Page 74



Å T T E N D E  Ø K T
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ANSVARSBEVISSTE

75

MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå hvordan de han lære sine barn å være ansvarsbevisste.

• Vite hvordan de kan fortelle sine barn hva de forventer av dem.

• Forstå prinsippet med å undervise barna ett trinn om gangen.

• Vite hvordan man gir alternativer for å hjelpe barna å opptre ansvarsbevisst.

VIKTIGHETEN AV GOD UNDERVISNING
Foreldre har en hellig plikt til å lære sine barn å adlyde Guds bud og reglene i hjem-
met og samfunnet.1 Herren har befalt foreldre å lære sine barn å være ydmyke og
lydige, å ha tro på Kristus, å omvende seg fra sine synder, å bli døpt og motta Den
hellige ånds gave og å være flittige (se L&p 68:25-32). Han irettesatte noen av Kir-
kens tidlige ledere for at de ikke underviste sine barn ordentlig (se L&p 93:42-44, 47-
48). Foreldre skulle «oppdra [sine] barn i lys og sannhet» (L&p 93:40), for «lys og
sannhet avviser den onde» (L&p 93:37).

Noen foreldre underviser ikke barna ordentlig. Foreldre har en tendens til å oppdra
sine barn på samme måte som de selv ble oppdratt. Noen foreldre er altfor overbæ-
rende, mens andre er altfor kontrollerende. Andre er så opptatt av andre ting at de
forsømmer sitt ansvar for og sin mulighet til å undervise sine barn. Noen foreldre
har misoppfatninger når det gjelder barn, og ser på dem som naturlig gode, uten
behov for undervisning og disiplin, eller naturlig onde, med behov for straff. Noen
foreldre unnlater å undervise sine barn fordi de aldri ønsket seg barn i første omgang.
Disse barna kan ofte bli utsatt for psykisk mishandling og forsømmelse.

Herren forventer at foreldre tar sitt undervisningsansvar på alvor. Det første presi-
dentskap og De tolv apostlers quorum har erklært: «Ektemenn og hustruer – mødre og
fedre – vil bli holdt ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle [sine forpliktelser].»2

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B L I  K L A R  O V E R  O G  S L U T T  M E D  D Å R L I G  B A R N E O P P D R A G E L S E
Be deltakerne vurdere hvordan de forholder seg til sine barn og hvordan deres handlinger
påvirker deres undervisning. Lærer de barna passende adferd ved forskrift og eksempel?
Gjør de noe upassende, som å banne, lyve, mishandle familiemedlemmer, være uhøflig
og kontrollerende eller egoistisk eller uærlig? Hvis de er et dårlig eksempel, ber du dem
vurdere hva adferden vil koste dem og hvordan den kan påvirke barnas adferd i fremtiden.

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:42 PM  Page 75



« DE S OM  G J Ø R F OR M Y E FOR S I NE BA RN,  
V I L S NA RT  OP P DA G E A T  DE I KKE KA N 

G J Ø RE NOE MED S I NE BA RN. »
E L D S T E  N E A L  A .  M A X W E L L

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:42 PM  Page 76



77

L Æ R B A R N A Å V Æ R E A N S VA R S B E V I S S T E

UNDERVISNING AV BARN
Tiden til å begynne å undervise barna er når de er spedbarn. Barn er født med et
naturlig ønske om å lære. Et bånd mellom foreldre og barn «utvikler seg gradvis i
løpet av ukene og månedene» etter barnets fødsel ved at de stadig vekselvirker med
hverandre og lærer å tilpasse seg til «den andres særegenheter».3 Forholdet mellom
foreldre og barn skaper et ideelt klima for læring. Barn begynner å absorbere sine
foreldres måter å gjøre ting på ved å se og lytte, til og med før språket er utvik-
let. Når barna har lært å snakke, stiller de spørsmål for å få informasjon om ver-
den. Foreldre kan med fordel benytte seg av barnas naturlige nysgjerrighet, og
med ord og eksempel formidle den informasjonen barna trenger for å kunne klare
seg i livet.

De kanskje mest avgjørende årene i en persons liv er når han eller hun er aller mest
sorgløs og uten bekymring for fremtiden – barne- og ungdomsårene. I løpet av disse
formende årene tilegner barna seg verdinormer, holdninger og vaner som vil styre
deres adferd resten av livet. Foreldre har en fantastisk mulighet til å lære sine barn
gode verdinormer og ansvarsbevissthet på måter som innbyr til samarbeid isteden-
for opprør.

Følgende prinsipper vil hjelpe foreldre å undervise sine barn.

Undervis ved eksempel

En av de største utfordringene og mulighetene foreldre har, er å undervise sine barn
på en slik måte at barna ønsker å følge foreldrenes råd. President David O. McKay
beskrev eksempel som «den beste og mest effektive undervisningsmetode».4

Eldste Delbert L. Stapley i De tolv apostlers quorum understreket verdien av å
undervise ved eksempel: «En klok mann sa følgende da han ble bedt om å ramse
opp de tre viktigste kjennetegnene på de største lærerne gjennom alle tider, og som
kunne være en rettesnor for nye lærere: ”For det første, undervis ved eksempel. For
det annet, undervis ved eksempel. For det tredje, undervis ved eksempel.”»5 Presi-
dent Thomas S. Monson i Det første presidentskap forklarte at Jesus «underviste
om tilgivelse ved å tilgi. Han underviste om barmhjertighet ved å være barmhjer-
tig. Han underviste om hengivenhet ved å gi av seg selv. Jesus underviste ved
eksempel.»6

Biskop H. David Burton, Kirkens presiderende biskop, erklærte at foreldre kan vei-
lede sine barn når de viser et rettferdig eksempel: «Vi må sørge for at vårt eget liv er
i orden. Hykleri har aldri virket, og det vil ikke virke i dag. Det kreves at vi leder med
rettferdighet og oppfordrer vår familie til å følge vårt eksempel. Led på familiens
hjemmeaften. Led i skriftstudium. Gi prestedømsvelsignelser. Led i personlig bønn og
familiebønn.»7

«Eksempler blir minner som virker som en rettesnor for vårt liv,» sa eldste Robert
D. Hales i De tolv apostlers quorum.8 Deres barn vil huske de eksempler dere viser
dem i langt større grad enn noe annet dere gjør eller sier.

Foreslå at de bestemmer seg nå for å slutte med den upassende adferden. Be dem skrive
ned en eller to forandringer de kan gjøre, og bestemme seg for å gjennomføre disse for-
andringene.
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Gi barna ansvarsoppgaver

Mange foreldre har lett for å skjemme bort barna og skjerme dem mot de ansvars-
oppgaver de selv en gang måtte gjennomgå – erfaringer som hjalp dem å klare seg
som voksne. Når foreldre deler ut goder og tjenester til sine barn og krever lite til
gjengjeld, mister barna motivasjonen til å bli selvhjulpne og ansvarsbevisste. Isteden
blir de late, egoistiske og nytelsessyke. Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quo-
rum sa: «De som gjør for mye for sine barn, vil snart oppdage at de ikke kan gjøre
noe med sine barn.»9

Eldste Joe J. Christensen i De sytti forklarte at det å skjemme bort barna svekker
dem og frarøver dem verdifulle lærdommer:

«I våre dager vokser mange barn opp med et helt forkjært syn på verdier fordi vi
som foreldre dynger dem ned. Enten vi er velstående eller har, som de fleste av oss,
mer beskjedne midler, prøver vi som foreldre ofte å gi våre barn nesten alt de ønsker
seg og fratar dem derved forventningens velsignelse – det å lengte etter noe som de
ikke har. Noe av det viktigste vi kan lære våre barn, er å forsake noe. Øyeblikkelig til-
fredsstillelse skaper vanligvis svake mennesker. Hvor mange virkelig store mennesker
kjenner dere som aldri behøvde å streve? …

… Før eller senere er det viktig for utviklingen av våre barns karakter at de lærer
at ”jorden fremdeles går rundt solen” og ikke rundt dem. I stedet skulle vi lære våre
barn å stille seg selv følgende spørsmål: «Hvordan er verden blitt bedre fordi de lever
i den?»10

Eldste Christensen advarte og sa at barn må lære å arbeide, ellers vil de forlate
hjemmet dårlig forberedt til å møte verden utenfor. Han uttalte: «Selv i familieakti-
viteter må vi finne en balanse mellom arbeid og lek. Noen av mine mest minnever-
dige opplevelser fra oppvekstårene var familieaktiviteter hvor jeg lærte å legge tak på
et hus, sette opp et gjerde eller arbeide i hagen. I stedet for bare arbeid og ingen lek,
er det for mange av våre barn nesten bare lek og svært lite arbeid.»11

Foreldre skulle lære sine barn å arbeide sammen med dem, helt fra barna er små og
har et naturlig ønske om å hjelpe. Foreldre skulle gi sine barn rutinemessige plikter
som er tilpasset deres evner.

Kathleen Slaugh Bahr ved Brigham Young University og hennes kolleger hevder at
det å arbeide side om side styrker familiemedlemmer og knytter dem sammen i varige
forhold:

«Når familiemedlemmer arbeider side om side med riktig innstilling, utvikler de en
grunnvoll av omsorg og engasjement gjennom deres daglige opplevelser sammen. De
mest ordinære oppgaver, som å tilberede måltider eller vaske klær, har et stort poten-
sial for å styrke samholdet med dem vi tjener og dem vi tjener sammen med…

… Enhver utførelse av en oppgave er en innbydelse til alle om å komme inn i fami-
liekretsen. De mest ordinære plikter kan bli daglige ritualer for kjærlighet og tilhø-
righet i familien.»12

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
U N D E R V I S  V E D  E K S E M P E L
Be deltakerne bruke noen minutter på å drøfte med sin ektefelle eller en annen forel-
der hvilke adferdsendringer de ønsker å se i sine barn. Be dem prøve å finne ut om de
kan gjøre noen forandringer i sin egen adferd som vil være et godt eksempel og øve
god innflytelse på barna. Be dem skrive ned hva de vil gjøre.
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Foreldre skulle også lære sine barn å hjelpe andre. Eldste Derek A. Cuthbert i De
sytti sa: «Kloke foreldre gir sine barn muligheter til å hjelpe til i hjemmet fra ung
alder av.»13 Så langt det er mulig, skulle foreldre arbeide og utføre tjeneste sammen
med sine barn og gjøre sitt beste for å gjøre aktivitetene fornøyelige.

Etter hvert som barna får stadig større ansvarsoppgaver, må foreldrene trøste dem
når de kommer til kort, og i slike tilfeller skulle foreldrene fortsette å oppmuntre dem
til å prøve igjen. President Thomas S. Monson har sagt: «Vårt ansvar består i å heve
oss fra middelmådighet til dyktighet og fra nederlag til seier. Vår oppgave består i å
bli så gode som vi kan. En av Guds største gaver til oss er gleden ved å forsøke igjen,
for intet nederlag behøver å være endelig.»14

Presiser hva som forventes

Noen ganger antar foreldre at barna vet nøyaktig hva som forventes av dem. Forel-
drene blir skuffet når disse uuttalte forventningene ikke innfris.

Noen foreldre er redde for å be sine barn om å utføre plikter eller gjøre adferdsen-
dringer fordi de frykter at barnet vil si nei eller mislike dem eller støte dem bort fordi
de spør. Når foreldrene ikke presiserer hva som forventes, kan en vegg av frustrasjon
og motvilje bygge seg opp og skape følelsesmessig avstand mellom dem og barnet.
Tydelig uttrykte forventninger fjerner usikkerhet og skuffelse, og dermed styrkes for-
holdet mellom foreldre og barn.

Drøft med foreldrene disse prinsippene for å gjøre sine forventninger kjent:

• Presiser for deg selv hva du ønsker. Sørg for at dine forventninger er for-
nuftige. Snakk på forhånd med din ektefelle på tomannshånd slik at dere kan
bli enige om forventningene, metodene for å spørre og konsekvensene som
gjelder hvis barnet ikke innretter seg. Hvis barnet er trassig eller urolig, skulle
om mulig begge være tilstede når barnet blir bedt om å gjøre noe.

• Velg en god tid til å komme med anmodninger. Drøft anmodningene når
barnet er klart både psykisk og fysisk, ikke når han eller hun er stresset, sint eller
opptatt med noe annet. Familieråd eller familiens hjemmeaftener er ofte ideelle.

• Vær positiv og spesifikk. Istedenfor å snakke på en negativ eller generell måte
(«Dette rommet er rotete. Rydd opp!»), skulle du være positiv og spesifikk:
«Gry, når du tar oppvasken, vil jeg at du skyller tallerkenene før du setter dem
i oppvaskmaskinen, for da blir de renere, og oppvaskmaskinen vil vare lenger.»

• Vis hva du mener. Uten å gjøre jobben for barnet, viser du hva du forventer.
Du kan for eksempel hjelpe barnet å skylle ordentlig av tallerkenene, sette dem
i oppvaskmaskinen og tørke av benken.

• Gi rikelig med positive tilbakemeldinger. Når jobben er gjort, kan du si:
«Veldig bra. Det er nøyaktig slik det skal gjøres.» Fortell barnet hvordan dette
hjelper deg og andre: «Jeg føler godt når jeg ser at oppvasken er gjort ordent-
lig. Hjemmet vårt er mer fredfylt når det er rent og ryddig.»

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
L Æ R  B A R N A  A N S V A R S B E V I S S T H E T
Be deltakerne drøfte med sin ektefelle eller andre foreldre om de gir barna tilstrekkelig
med arbeidsmuligheter til å hjelpe dem å lære flid. Får barna muligheter til å utføre tje-
neste for andre? Er de motivert til å gjøre sitt beste i de ansvarsoppgaver de får? Be
foreldrene drøfte om de trenger å iverksette en plan for å hjelpe sine barn å lære større
ansvarsbevissthet. Be dem skrive ned og gjennomføre sine planer for å lære barna
ansvarsbevissthet.
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Lær barna ansvarsbevissthet ett trinn av gangen

For sine barns åndelige utvikling foreskrev Herren at de skulle undervises i grunn-
leggende læresetninger – melken – for å forberede dem for større lys og kunnskap –
kjøttet (se L&p 19:22). På en tilsvarende måte trenger barn å bli lært å utføre enkle
oppgaver som er trappetrinn til det som vil bli forventet av dem som voksne. Barn
kan trenge progressive trinn for å lære ting som å respektere andre, ha gode manerer,
rydde et rom eller gjøre hagearbeid.

Adferden kan deles opp i enkle, oppnåelige oppgaver som er tilpasset barnets alder
og evner. Et barn kan for eksempel lære å plukke opp lekene sine før det lærer å rydde
et helt rom. Med tålmodighet og oppfinnsomhet kan foreldrene hjelpe barna å bli
samarbeidsvillige, hjelpsomme og ansvarsbevisste personer, og dermed forebygge
mange problemer etter hvert som barna vokser til.

CAMI L L A

Camille, en energisk fireåring, likte å dra på handletur sammen med moren. Hun dro
stadig varer ned fra hyllene og forlangte å få ta på dem og få dem, og fikk raserianfall
når moren sa nei. Mor, som ønsket at Camilla skulle oppføre seg ansvarlig, kjeftet og
truet henne, men lyktes bare i liten grad i å forandre adferden.

Etter å ha snakket med en mer erfaren venn, prøvde moren en ny fremgangsmåte
som besto av flere undervisningstrinn. Første trinn var å formidle problemet på en venn-
lig og kjærlig måte: «Camilla, jeg vil gjerne ha deg med på handletur, men jeg blir lei
meg når du tar ting fra hyllene. Og så begynner du å skrike når jeg setter dem tilbake.»
Så presiserte hun sine forventninger: «Du kan være med meg på handletur når du hjel-
per til. Hvis du tar ting eller lager oppstyr, må jeg kjøre deg hjem, og du får ikke være
med meg neste gang. Du må ikke ta noe unntatt når jeg ber deg om det. Jeg vil at du
skal forstå dette, så gjenta det jeg har sagt.» Da Camilla hadde gjentatt forventningene
riktig, sa moren: «Fortell meg hva som vil skje når du tar ting eller lager oppstyr.» Da
barnet hadde forstått forventningene og konsekvensene av å ikke innrette seg, og var
enig i dem, fikk hun lov å bli med på handletur igjen.

I neste fase av undervisningen tok moren Camilla med seg på en snartur innom
butikken. De kjøpte bare en eller to ting. Mor skjønte at Camilla ønsket å hjelpe til, og
ville gjøre noe positivt ut av dette. Derfor lot hun Camilla hjelpe til med velge ut en vare
og holde den. Passende adferd ble anerkjent med verbale komplimenter. Etter at
Camilla hadde lært passende adferd på kortere handleturer, fikk hun være med på
lengre turer. Mor fant nyttige roller til henne, som å velge mellom to akseptable fro-

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
F O R M I D L E  F O R V E N T N I N G E R
I den forrige læringsaktiviteten ble foreldrene bedt om å planlegge hvordan de kan
lære barna å ta ansvar. Til denne aktiviteten ber du foreldrene øve sammen med ekte-
fellen eller en annen forelder på hvordan de kan formidle sine forventninger til barna
ved hjelp av forslagene ovenfor. En av dem skulle ta rollen som barnet, mens den andre
tar rollen som forelderen. Etter å ha øvd i fem minutter, skulle de bytte roller og øve i
fem minutter til. Be dem gi hverandre tilbakemelding om hvordan det var å formidle for-
ventninger og hvordan det føltes å motta dem. Foreslå at de om nødvendig tar seg tid
til å øve mer, til de begge føler seg fortrolige med å formidle sine forventninger. Be dem
anvende det de har lært på barna i løpet av den kommende uken. Be dem rapportere
om sine erfaringer i neste økt.
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kostblandinger, velge det fineste eplet eller holde morens veske mens hun la ting i
handlevognen. Mor ga henne rikelig med positiv tilbakemelding når hun hjalp til.

En gang fikk Camilla et nytt raserianfall. Mor kjørte henne hjem så fort som mulig.
Uten sinne eller hevnlyst, sa hun: «Jeg er lei meg for at du valgte å oppføre deg dårlig
i butikken i dag. Neste gang jeg skal handle, får du bli hjemme sammen med en bar-
nevakt. Hvis du tror du kan følge reglene når vi handler, skal vi prøve det igjen. Er det
greit?» Etter noen få uker oppførte Camilla seg som regel bra når de var ute blant folk.

Gi alternativer

Barn, akkurat som voksne, liker ikke å bli beordret rundt. Hvis man beordrer et barn:
«Rydd rommet med en gang,» vekker det vanligvis motstand, som: «Jeg skal gjøre
det senere.» Barn samarbeider mye lettere når de kan velge mellom to akseptable
alternativer: «Jeg ønsker at du skal rydde opp klærne dine før du går ut og leker i
ettermiddag. Vil du rydde dem opp nå, før bussen kommer, eller med en gang du
kommer hjem fra skolen?» Alternativene er begrensede, men barna kan gjøre et valg,
noe som hjelper dem å ta ansvar.

Når foreldre lar barna velge, skulle de sørge for at alternativene er akseptable for
dem som foreldre. Hvis for eksempel en forelder sier til en tenåring: «Du kan klippe
plenen nå, ellers kan du glemme å få låne bilen i morgen kveld,» kan barnet velge å
gi avkall på bilen og kjøre med venner isteden. Barnet får det som det vil, og plenen
blir ikke klippet – et uakseptabelt utfall for forelderen. Det er bedre å si: «Du kan
klippe plenen i dag, eller så kan du rydde garasjen for meg slik at jeg får tid til å klippe
plenen.» I dette tilfellet er begge alternativene akseptable for forelderen, og barnet har
et valg.

Alternativene skulle ikke omfatte straff: «Du kan klippe plenen nå, ellers får du
husarrest i en måned.» Dette utsagnet gir ikke noe reelt valg («Du må gjøre som jeg
sier, ellers får du straff»), og vil bare vekke motvilje.

Nedenfor finner du noen mulige alternativer i forskjellige situasjoner.

• En 11-åring begynner å være sent oppe om kvelden, har vanskelig for å
komme seg opp om morgenen og vil at moren skal kjøre ham til skolen. Forel-
deren kan si: «Du kan enten stå opp tidsnok til å ta bussen, eller så får du gå
til skolen.» (Dette alternativet bør bare gis om det å gå til skolen faktisk er
gjennomførbart og trygt.)

• En åtteåring utsetter å ta oppvasken. Forelderen kan si: «Du kan ta oppvasken
nå, eller så kan du gjøre det i kveld, mens familien ser på TV.»

• En tenåring har musikken altfor høyt. Forelderen kan si: «Du kan enten høre
på CD-spilleren på rommet ditt med døren lukket, eller bruke hodetelefonen.
Det er umulig å snakke sammen når du spiller så høyt.»

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
P R O G R E S S I V  U N D E R V I S N I N G
Be deltakerne velge en av de mer kompliserte adferdsendringene de allerede har
utpekt for sine barn (i tidligere læringsaktiviteter). Be dem drøfte med ektefellen eller
en annen forelder hvordan de kan dele aktiviteten i gradvise trinn. Foreslå at de
bestemmer seg for hva de skal forvente av barnet på hvert læringsstadium og hvordan
de best kan formidle disse forventningene til barnet. Oppfordre dem til å presentere
sine planer for gruppen hvis de ønsker tilbakemelding og forslag.
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Barn er ikke alltid mottakelige for endringer som krever at de tar ansvar. Vær for-
beredt på at du kan få høre ting som: «Det er urettferdig.» «Hvorfor må jeg gjøre
dette?» «Andre foreldre tvinger ikke barna sine til å gjøre sånne ting,» eller «Du bryr
deg ikke om mine følelser, ellers ville du ikke ha tvunget meg til å gjøre dette.» Forel-
dre skulle ikke la seg manipulere av slike kommentarer. De må være konsekvente når
det gjelder alternativer. Overvei følgende eksempel:

MART IN

Martin satte seg foran datamaskinen, noe han etter hvert hadde begynt å gjøre hver
kveld og som ble prioritert foran de faste pliktene. På et familierådsmøte noen måne-
der tidligere, hadde familiemedlemmene blitt enige om at pliktene skulle utføres først,
men igjen blåste han i regelen. Faren hans ga ham et valg:

Far: Martin, du får lov til å bruke datamaskinen i kveld, etter at pliktene dine er utført.
Hvis du heller vil gjøre pliktene dine i morgen, kan du få bruke datamaskinen i
morgen kveld, når du er ferdig med arbeidet.

Martin: Jeg skal gjøre pliktene når jeg er ferdig på datamaskinen. Jeg har ikke tid nå.

Far: Det kan så være. Men du får ikke bruke datamaskinen før etter at pliktene er utført.

Martin: Jeg må på Internett nå. En av vennene mine venter på å få høre fra meg.

Far: Det tviler jeg ikke på. Enda større grunn til å huske gjøre pliktene med en gang du
kommer hjem fra skolen. Jeg liker ikke å se deg frustrert eller oppbragt. Men arbei-
det må gjøres. Du vet at vi snakket om denne regelen i familierådet, og du gikk
med på å følge den. Du må gjerne bruke datamaskinen så snart arbeidet er gjort.

Martin: Det er urettferdig. Jeg sa jeg skulle gjøre pliktene senere. Jeg har andre ting jeg
må få gjort akkurat nå.

Far: Det kan så være, men du får ikke bruke datamaskinen før etter at arbeidet er gjort.

En forelder må kanskje gjenta alternativene flere ganger, og han eller hun skulle
gjøre det uten å bli sint. Barnet vil snart bli lei av å høre dette om og om igjen, og
følge anmodningen hvis han eller hun vet at forelderen mener det.

Når foreldre gir alternativer, skulle de ikke innta forsvarsposisjon eller krangle.
Hvis barnet ønsker å diskutere saken, kan foreldrene vise at de forstår hans eller hen-
nes kommentarer med et kort utsagn som «Det kan så være», og så gjenta alternati-
vene. Hele prosessen går glattere hvis man er enige om reglene på forhånd.

Når et barn nekter å innrette seg når det får alternativer, skulle forelderen iverk-
sette en konsekvens (som beskrevet i niende økt) som har en logisk sammenheng med
den uønskede adferden. Når de gjennomføres på riktig måte, virker konsekvensene
logiske og lærer barna ansvarlig oppførsel. Hvis konsekvensen ikke står i forhold til,
eller ikke har noe med regelbruddet å gjøre, kan den virke urimelig, tilfeldig og over-
dreven, noe som kan få barnet til å bli sint, motvillig og opprørsk.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
G I  A L T E R N A T I V E R
Be foreldrene peke ut adferdsproblemer de ønsker at barna skal forandre. Be dem så
velge ut og skrive ned alternativer de kan gi for å hjelpe barna å løse disse proble-
mene. Oppfordre dem til å gi barna disse alternativene i løpet av den kommende
uken ved behov.
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Ha familieaktiviteter

Foreldrenes undervisning vil bli styrket hvis de deltar i aktiviteter sammen med barna.
Barn som arbeider og leker sammen med foreldrene, vil med større sannsynlighet inn-
lemme foreldrenes undervisning og eksempel i sitt eget liv. Foreldre skulle planlegge
aktiviteter som er meningsfylte og morsomme for alle. Både arbeid og lek kan være
tilfredsstillende når foreldrene prøver å bygge opp et godt forhold til sine barn.

VERDIEN AV Å LÆRE BARNA ANSVARSBEVISSTHET
President James E. Faust i Det første presidentskap understreket viktigheten av å lære
barna ansvarsbevissthet: «Hvis foreldre ikke disiplinerer sine barn og lærer dem å
adlyde, kan samfunnet gjøre det på en måte som hverken foreldrene eller barna synes
om… Uten disiplin og lydighet i hjemmet, går det ut over samholdet i familien.»15

Større fred og lykke blir resultatet i familier hvor foreldrene kjærlig lærer barna å
adlyde Guds bud og hjemmets og samfunnets regler.

NOTER

1. Se «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

2. «Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, okt. 1998, 24.

3. Martha Farrell Erickson and Karen Kurz-Riemer, Infants, Toddlers, and Families: A Framework for Support
and Intervention (New York: The Guilford Press, 1999), 55.

4. I Conference Report, apr. 1959, 75.

5. I Conference Report, apr. 1969, 44; eller Improvement Era, juni 1969, 69.

6. I Conference Report, okt. 1985, 43; eller Ensign, nov. 1985, 33.

7. I Conference Report, apr. 2000, 51; eller Liahona, juli 2000, 46.

8. I Conference Report, okt. 1993, 9; eller Ensign, nov. 1993, 9.

9. I Conference Report, april 1975, 150; eller Ensign, mai 1975, 101.

10. I Conference Report, april 1999, 9; eller Liahona, juli 1999, 9.

11. I Conference Report, apr. 1999, 9.

12. Kathleen Slaugh Bahr og andre: «The Meaning and Blessings of Family Work», i Strengthening Our
Families: An In-Depth Look at the Proclamation on the Family, red. David C. Dollahite (Salt Lake City:
Bookcraft, 2000), 178.

13. I Conference Report, april 1990, 12; eller Lys over Norge, juli 1990, 10.

14. I Conference Report, april 1987, 83; eller Lys over Norge, juli 1987, 60.

15. I Conference Report, april 1983, 58; eller Ensign, mai 1983, 41.
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KONSEKVENSER
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MÅL MED ØKTEN
Denne økten skulle hjelpe foreldre å:

• Forstå verdien av konsekvenser for akseptabel og uakseptabel adferd.

• Vite forskjellen mellom naturlige og logiske konsekvenser og når og hvordan
de er nyttige til å styre adferd.

• Vite hvordan de kan gjennomføre logiske konsekvenser.

• Forstå hvordan de kan bruke timeout som en form for konsekvens.

VERDIEN AV KONSEKVENSER
Barn lærer ved å ta valg i hverdagen og oppleve konsekvensene av sine valg. De som
holder Guds bud, arbeider hardt og overholder samfunnets lover, har større mulig-
heter til å være produktive og fremgangsrike. De som er late eller ulydige, er ofte
uforberedt til å kunne få et godt liv som voksne. Til slutt opplever vi alle konsekven-
sene av våre handlinger. De rettferdige vil få evig liv, mens de som ikke omvender seg,
vil bli kastet ut (se Matteus 25:46). Foreldre kan anvende konsekvenser på måter som
hjelper barna å lære ansvarlig oppførsel.

Presiderende biskop H. David Burton har sagt: «Foreldre som har lykkes materielt,
har oftere vanskelig for å si nei til bortskjemte barn. Barna risikerer å ikke lære viktige
verdier som hardt arbeid, det å vente på noe godt, ærlighet og medfølelse.»1

Ifølge William Damon, leder for Stanfords avdeling for ungdomsforskning, kan
mange foreldres handlinger oppmuntre barna til selvopptatthet og uansvarlighet.2

Disse foreldrene forsøker å styrke sine barns selvfølelse ved å fortelle dem hvor fan-
tastiske de er, uten å kreve noe av betydning av dem.3 Den slags uberettiget ros resul-
terer ofte i late, krevende, respektløse og udisiplinerte barn og tenåringer. Overbærende
foreldre krever svært lite av sine barn og gir dem få eller ingen konsekvenser for uly-
dighet eller motvilje mot å gjøre det foreldrene ber dem om.

President Joseph F. Smith understreket viktigheten av å stille barn til ansvar for
upassende adferd: «Gud gi at ingen av oss må bli så tåpelig ettergivende, så tankeløse
og så sneversynte i våre følelser overfor våre barn at vi, av frykt for å fornærme eller
støte dem, ikke våger å tale dem til rette når de er på avveie, når de gjør noe galt, og
når de i sin uforstand heller ettertrakter denne verdens verdier enn det som hører rett-
ferdigheten til.»4

DAG

Dag var en oppvakt, men opprørsk tenåring. Mens faren, en velstående forretningsmann,
ledet Kirkens møter på søndagene, råkjørte ofte Dag gjennom byen, beruset. Dag vraket
to biler på grunn av fyllekjøring. Etter hver kollisjon kjøpte faren en ny bil til ham.
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Dags far trodde at han hjalp sønnen sin når han ga ham det han ønsket seg. Det
virket som om Dag prøvde seg frem for å finne ut om det fantes noen grenser for hans
adferd. Når han ikke fant noen, søkte han stadig nye måter å bryte budene og trosse
samfunnets regler på. Noen år senere ble Dag erklært skyldig i en forbrytelse og idømt
fengselsstraff. En tid etter at han slapp ut, begikk han selvmord. Selv om det var umu-
lig å vite nøyaktig hva som bidro til denne siste selvdestruktive handlingen, var det tyde-
lig for dem som kjente ham at han som barn hadde blitt beskyttet mot konsekvensene
av sin dårlige oppførsel.

Utfordringen med å oppdra barn i vanskelige tider

Noen foreldre prøver å påvirke sine barns adferd gjennom gavmildhet og ettergiven-
het. Dags far var en av dem. Han trodde at han best kunne vise sin kjærlighet ved å
gi Dag alt han ønsket seg. Han var redd for at om han sa nei til noe, ville Dag bli sint
eller ikke føle seg elsket. Men jo mer Dags far ga, jo mer virket det som Dag forven-
tet, og jo mindre takknemlig ble han for det han fikk.

Dag hadde behov for en annen form for omsorg fra sine foreldre. For å kunne
utvikle seg til en ansvarsbevisst voksen, trengte Dag grenser og ansvarsoppgaver.
Han trengte at foreldrene sa nei til upassende anmodninger og lot ham gjennomgå
konsekvensene av sine dårlige avgjørelser.

Mange foreldre opplever store utfordringer med sine sønner og døtre. Kirkens
ledere og fagfolk er også alvorlig bekymret for den retning mange barn går i. Eldste
Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum sa følgende i forbindelse med beretningen om
da Frelseren velsignet de små barna, som finnes i 3. Nephi 17:

«Vi kan ikke vite nøyaktig hva Frelseren følte i en slik gripende stund, men vi vet
at han var ”bekymret” og at han var ”opprørt i sitt indre” på grunn av den ødeleg-
gende innflytelse som alltid omgir de uskyldige. Vi vet at han så et stort behov for å
be for og velsigne barna.

… Noen dager virker det som et hav av fristelser og overtredelser oversvømmer dem…
Og ofte ser det ut til at minst noen av kreftene som er i sving, er utenfor vår kontroll.»5

Mange barn blir stadig konfrontert med narkotika, alkohol, pornografi og seksu-
alitet. Fristelsene er store. De som mangler veiledning fra foreldre, åndelige verdinor-
mer og konsekvenser av dårlig adferd, gir ofte etter.

Ansvarsbevisste foreldre gir veiledning, regler og disiplin innenfor rammen av
kjærlighet og omsorg. I slike foreldres hjem virker reglene rimelige, og konsekvensene
har en logisk sammenheng med adferden. Barn i dette miljøet lærer av sine feil og
føler at konsekvensene er rettferdige, selv om de ikke alltid umiddelbart er enige i dem.

HANDLING OG KONSEKVENS
Følgende prinsipper vil hjelpe foreldre å vite hvordan de kan bruke konsekvenser på
en god måte overfor sine barn.

Gi oppmerksomhet til og påskjønnelser for passende adferd

Barn har lett for å gjenta adferd som tiltrekker seg foreldrenes oppmerksomhet. Ifølge
Glenn Latham, en siste-dagers-hellig som underviser foreldre i barneoppdragelse,
«ignorerer vanligvis foreldre 95-97 prosent av alle de passende og gode tingene barna
gjør. Men hvis et barn oppfører seg dårlig, er det 5-6 ganger mer sannsynlig at for-
eldrene vier denne adferden oppmerksomhet.»6 Når foreldre bare reagerer på de nega-
tive tingene barna gjør, bør ingen bli overrasket når barna oppfører seg dårlig. 

Foreldre kan stimulere til ønsket adferd ved å vise interesse for det deres barn gjør, og
ved å omgås dem på en positiv måte – smile, uttrykke takknemlighet eller gi et klapp
på skulderen. Ros skulle være oppriktig og rettes mot barnets adferd og dens verdi for
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foreldrene og andre. For eksempel: «Jeg setter pris på at du hjelper meg å rydde på kjøk-
kenet. Jeg nyter tiden vi tilbringer sammen, og arbeidet går mye fortere.» Ros som ret-
tes mot barna («Du er så flink») kan virke uoppriktig eller manipulerende.

La barna få oppleve passende naturlige konsekvenser

Naturlige konsekvenser følger automatisk alle handlinger. For eksempel pleier et barn
som ikke leser til en prøve, som oftest å få en dårligere karakter. En tenåring som får
fartsbot, må betale den. Man lærer fort av naturlige konsekvenser fordi konsekven-
sene kommer uansett hvor mye man protesterer eller argumenterer mot dem. Hvis
foreldre beskytter barna mot naturlige konsekvenser, som ved å betale trafikkbøtene
for dem, frarøver de barna verdifulle lærepenger.

Naturlige konsekvenser kan skade barn som er for unge til å forstå dem. Et lite
barn må for eksempel beskyttes mot å ta på en varm kokeplate eller gå alene i nær-
heten av en bekk eller leke i en trafikkert gate.

Foreldre kan imidlertid la yngre barn få oppleve mindre alvorlige naturlige konse-
kvenser, som at en leke blir ødelagt når de i trass kaster den i fortauet, eller at en tusj
tørker ut fordi de ikke gidder å sette på lokket. I slike tilfeller kan barna lære mest av
konsekvensene hvis de har fått lære reglene og forstår de naturlige konsekvensene
som følger det å bryte reglene.

Anvend logiske konsekvenser

Logiske konsekvenser anvendes av foreldre på en måte som har en fornuftig
sammenheng med barnets adferd. Et barn som oppfører seg dårlig under middagen,
kan for eksempel bli bedt om å gå fra bordet til han eller hun er villig til å sitte pent
og spise. Logiske konsekvenser fungerer best når:

• Barnet forstår dem.

• De viser respekt for barnet.

• De krever at barnet må betale en pris.

Foreldre skulle gjennomføre dem på en bestemt og vennlig måte – ikke i sinne – ellers
vil konsekvensene vekke motvilje. For eksempel: (1) Et barn kommer ofte for sent til
middag, så foreldrene setter maten bort og forteller barnet at neste måltid vil bli servert
i morgen tidlig; (2) En tenåring som blir arrestert for butikktyveri, ringer hjem og for-
langer å bli hentet øyeblikkelig, men foreldrene lar ham tilbringe natten i varetekt.

I hvert tilfelle virker konsekvensene logiske for barnet (hvis de har sammenheng
med den dårlige adferden) og krever at barnet må betale en pris (stå over et måltid for
å komme for sent til middagen eller tilbringe natten i varetekt for å ha begått en for-
brytelse). Selv om kanskje ingen av disse barna liker konsekvensen, viser konsekven-
sen respekt hvis den gjennomføres på en bestemt måte av kjærlige foreldre som ikke
er hevngjerrige eller dømmende. Alle konsekvensene er noe man kan forvente for å
begå overtredelsen.

Foreldre kan også bruke konsekvenser som kan virke mindre logiske, som å nekte
barna å se på TV når de ikke har gjort det arbeidet de skulle. Sammenhengen har med
arbeid og privilegier å gjøre. Det å se på TV er et privilegium som fortjenes ved å være
ansvarsbevisst. Et barn som er uansvarlig, kan miste et privilegium.

Når foreldre iverksetter konsekvenser, skulle de fokusere på å kontrollere sin egen
adferd istedenfor å kontrollere barnet sitt. Foreldre skulle fortelle barnet hva de har
tenkt å gjøre, ikke hva barnet skal gjøre, noe de ikke har kontroll over. De kan for
eksempel si til en opprørsk tenåring: «Det å få låne bilen er et privilegium vi gir til
familiemedlemmer som gjør pliktene sine. Hvis du velger å ikke gjøre pliktene dine,
vil ikke bilen være tilgjengelig for deg.»
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I alle tilfeller skulle konsekvensene iverksettes i en atmosfære av kjærlighet og
vennlighet. Overvei erklæringen i Lære og pakter 121:41-42: «Ingen makt eller inn-
flytelse kan eller bør utøves … , uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet
og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet, ved vennlighet og ren kunnskap som
storlig skal utvide sjelen, uten hykleri og uten svik.»

MAD S

Mads var en gutt som elsket å ha det moro, og han var sta og impulsiv. I de første årene
av hans liv mistenkte foreldrene at han ville bli krevende for dem når han ble eldre. De
underviste ham kjærlig i evangeliet og lærte ham respekt for familiens og samfunnets
regler. Likevel hadde Mads vanskelig for å innrette seg etter disse normene. Da han var
ni år gammel, stjal han flere penner og en kortstokk fra en butikk i sentrum av byen,
mange kilometer fra deres landlige hjem. Mads’ mor fant de stjålne tingene og ba ham
forklare. Mads innrømmet at han hadde stjålet dem.

Mads’ far kjørte ham og de stjålne tingene tilbake til butikken. Han ba Mads fortelle
butikkbestyreren hva han hadde gjort, levere tingene tilbake, be om unnskyldning og
godta de konsekvensene bestyreren måtte finne for godt å pålegge ham. Mads angret
og gjorde som han ble fortalt. Bestyreren lyttet oppmerksomt og takket ham for at han
hadde innrømmet sin overtredelse og levert tilbake tingene. Han sa at han håpet Mads
hadde fått en verdifull lærepenge, men gjorde ikke mer ut av det. De neste to ukene lot
Mads’ foreldre ham være igjen hjemme hver gang de skulle til byen. De ba ham tenke
over det han hadde gjort, og forsikret ham om at de ville ta ham med til byen igjen og
gi ham ytterligere muligheter til å vise at han kunne adlyde loven.

Mange andre regelbrudd fulgte, som at han sloss med søsknene, eksperimenterte
med tobakk og alkohol, kom for sent hjem om kvelden og skulket skolen. I hvert tilfelle
ga Mads’ foreldre ham logiske konsekvenser for å hjelpe ham å lære av sin negative
oppførsel. Da han nærmet seg 18-årsalderen, var det slutt på adferdsproblemene. Mads
reiste på misjon, tok universitetsutdannelse, giftet seg i templet og ble en ansvarsbevisst
far. Ved flere anledninger takket han sine foreldre for den disiplinering de hadde gitt
ham, som hadde hjulpet ham å bli en ansvarsbevisst og lovlydig voksen.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
A N V E N D  K O N S E K V E N S E R
Be deltakerne drøfte situasjonene nedenfor med sin ektefelle eller en annen forelder.
Be dem avgjøre hvilke konsekvenser som ville være passende for den dårlige adferden,
idet de husker på at konsekvenser er mer effektive når de har nær sammenheng med
adferden. Drøft så svarene deres som gruppe.

S I T UA S J ON  A

Din 3 år gamle datter får raserianfall når du hindrer henne i å helle melk utover kjøk-
kengulvet.

S I T UA S J ON  B

Din 8 år gamle sønn er forstyrrende i en Primær-klasse. Læreren har bedt deg om hjelp.

S I TUAS JON C

Din 14-åring har vært brutal og truende mot en 9 år gammel bror. Den aggressive adfer-
den finner sted når du ikke er hjemme. Den redde broren kommer gråtende til deg.

S I TUAS JON D

Du oppdager at din 17 år gamle datter, som har vært sent ute sammen med kjæresten,
har p-piller.
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Gi barnet ansvar

Når foreldre konfronterer problemadferd, og før de gir en konsekvens, er det ofte
lurt å snakke med barnet om problemet og spørre hvordan han eller hun vil rette på
det. Spørsmålet er viktig fordi det lar barnet ta ansvar for å løse problemet. Det er
mer sannsynlig at barn vil forbedre sin adferd når de er med på å finne ut av hva de
skal gjøre. Hvis et barn nekter å delta i slike samtaler, skulle foreldrene gå videre med
konsekvensen.

La konsekvensene stå for undervisningen

Når foreldre gir konsekvenser, reagerer barna noen ganger med sinne og ønsker å
krangle. Den beste læringen finner sted når foreldrene sier lite, men gjennomfører
konsekvensene. Hvis sammenhengen mellom regelbruddet og konsekvensen er tyde-
lig, vil barnet føle seg ansvarlig og lære av denne erfaringen. Hvis foreldrene derimot
gir en konsekvens og krangler med barnet om den, vil barnet fokusere på å vinne
krangelen og tape grunnen til konsekvensen av syne. Heller ikke kjefting og morali-
sering pleier å fungere. Dette skaper bare motvilje i barnet. Foreldre skulle la konse-
kvensene stå for undervisningen.

Undervisningseffekten av konsekvenser illustreres av følgende eksempel som
handler om et fire år gammelt barn og foreldrene hans.

Mor: Det er på tide å rydde rommet. Vi får besøk av noen venner om noen minutter.

Sønn: Jeg vil ikke. Jeg vil se på TV.

Far: (Rolig.) Enten rydder du bort lekene dine nå, eller så rydder jeg dem bort. Hvis
jeg rydder dem bort, får du ikke se dem igjen før du har gjort noe for å fortjene
å få dem tilbake. Hva blir det til?

Sønn: Du kan rydde dem bort.

Faren rydder rolig bort lekene og legger dem i en sekk som han setter i boden. Dagen
etter:

Sønn: Hvor er lekene mine?

Far: Jeg har satt dem vekk.

Sønn: Jeg vil leke med dem.

Far: Husker du i går da vi ba deg om å rydde dem bort og du ikke ville? Nå er de
borte, akkurat som jeg sa.

Sønn: Jeg vil ha dem tilbake. Jeg vil leke med dem.

Mor: (Med respekt.) Det vil du nok. Det er favorittlekene dine.

Sønn: Jeg vil ha dem tilbake. Få dem.

Mor: (Med medfølelse.) Vi ser at du er veldig lei deg. (Stopper opp, som om hun vur-
derer hva hun skal gjøre.) Kanskje vi kan finne på noen oppgaver du kan gjøre
for å få dem tilbake. Har du lyst til det?

Sønn: (Skriker i sinne.) Jeg vil ikke jobbe for dem. Få dem nå.

Far: Når du kan snakke rolig, uten å skrike eller være sint, skal vi prøve å finne en
måte du kan gjøre deg fortjent til å få dem tilbake på. Men akkurat nå har vi
andre ting vi trenger å få gjort.

Foreldrene går sin vei. En time senere kommer sønnen til faren og avtaler å utføre
noen ekstra plikter for å få tilbake lekene sine. I dagene som følger, reagerer han posi-
tivt hver gang han blir bedt om å rydde opp etter seg.
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Dette eksemplet illustrerer mange fordeler med å gi logiske konsekvenser:

• Barnet lærer at foreldrene mener det de sier.

• Barnet opplever konsekvensene av uansvarlig adferd.

• Konsekvensene lærer gutten at han må oppføre seg ansvarlig hvis han skal få
privilegier som å leke med leker.

• Ved å holde seg rolige, lærer foreldrene gutten at problemer kan løses på en
fredelig måte, med samarbeid istedenfor med manipulerende temperaments-
utbrudd.

• Foreldrenes ro holder fokuset på barnets upassende adferd. En skjennepreken
eller en krangel ville ha rettet oppmerksomheten mot foreldrene.

• Ved å nekte å krangle, blir foreldrene ferdige med saken og unngår videre
krangling og opptrapping av temperament.

Neste situasjonsstudie illustrerer hvordan verbal refs kunne ha hindret en ung
kvinne i å tilegne seg verdifulle lærdommer. Da foreldrene var i stand til å vise kjær-
lighet og støtte istedenfor avvisning, kunne datteren fokusere på de naturlige konse-
kvensene av sin adferd.

MARTE

17 år gamle Marte var gravid i åttende uke. Hun skjønte at hun ikke lenger kunne
utsette å fortelle foreldrene om graviditeten. En abort var utelukket, og det samme
gjaldt ekteskap med Erik, barnets far. Marte visste at foreldrene ville bli rasende. Hun
så for seg deres uendelige skuffelse, kjefting, strenge behandling, avsky og tusen «Det
var det jeg sa». Middagen var nettopp over. Marte var redd og kvalm, på randen til å
kaste opp. Likevel mannet hun seg opp og kunngjorde: «Mamma og pappa, det er noe
jeg må fortelle dere. Jeg er gravid.»

Som forventet reagerte foreldrene med sjokk, sinne og skuffelse. Hvordan kunne
hun gjøre noe sånt? Hadde undervisningen deres vært forgjeves? Hadde hun ingen
moral eller prinsipper? Hvorfor hadde hun ikke hørt på dem da de hadde advart og
sagt at hun tilbragte for mye tid sammen med Erik?

Så begynte det uventede å finne sted. Sinte og sårede ord gikk over i uttrykk for
kjærlighet og medlidenhet. Mor fikk tårer i øynene. Hun omfavnet Marte. «Du må ha
det helt forferdelig,» sa hun. «Jeg er så lei for at dette har hendt. Beklager at vi rea-
gerte så sterkt. Hvordan kan vi hjelpe?» Far la armene rundt dem begge og tilføyde:
«Marte, vi er veldig glad i deg. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg gjennom dette.»
Marte brast i gråt, nesten overveldet av den kjærlighet og støtte hun følte.

Kort tid etterpå fikk Marte en ny forståelse. I flere uker hadde hun bekymret seg for
foreldrene og hvordan de ville reagere. Hun hadde forestilt seg kontinuerlig krangling,
fordømmelse, avvisning og til og med muligheten for å rømme hjemmefra. Men nå var
disse bekymringene borte. Noe enda mer skremmende begynte imidlertid å gå opp for
henne. Hva hadde hun gjort mot seg selv? Hva skulle hun gjøre? Hva med barnet som
vokste inni henne? Hva hadde hendt med den fred og lykke hun en gang hadde opp-
levd som et aktivt medlem av Kirken? Nå som hun tenkte tilbake, innså hun at det
hadde vært lettere å bekymre seg for foreldrene. Hun kunne klandre dem for å være
de kalde, ufølsomme og hevngjerrige menneskene hun trodde de var. Nå visste hun at
hun hadde tatt feil. Hun hadde bare sine egne problemer å tenke på. Og virkeligheten
var tøff å møte. Hun visste i det minste at hun ikke ville måtte møte den alene.
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Bruk timeout

Timeout er en konsekvens som er mest effektiv overfor barn i alderen tre til åtte år.
Det gjelder å få et barn ut av en stresset situasjon og inn på et annet rom, eller til et
område hvor barnet ikke får oppmerksomhet.

Timeout er spesielt hensiktsmessig overfor barn som er lette å distrahere. Denne
metoden hjelper ikke destruktive barn som er i en maktkamp med sine foreldre. Disse
barna kan være for oppspilte til å sitte i en stol eller bli på et rom. Hvis de blir tvunget
til det, kan de komme til å skade eller ødelegge eiendom eller møbler.

Timeout lærer barnet en kontrollert, ikkevoldelig måte å takle problemer på. Når
foreldre setter et barn i timeout, skulle de holde seg rolige og vennlige og huske at
«mildt svar demper harme» (Ordspråkene 15:1). Tiden som tilbringes borte fra fami-
lien, skulle være den eneste konsekvensen.

Denne metoden skulle ikke brukes av sinte foreldre som sleper med seg barna til
det utpekte rommet som en straff. Når foreldre får noe som kan minne om et rase-
rianfall og sier ting som sårer barnet, lærer de uforvarende bort og forsterker upas-
sende adferd. Paulus formante Kirkens medlemmer: «Gjør ikke barna deres bitre»
(Kolosserne 3:21).

Gi foreldrene følgende instruksjoner for å hjelpe dem å bruke timeout på en effektiv
måte. Foreldre skulle:

1. Fortelle barnet på forhånd om hvilken adferd som forventes av ham eller henne
og hvilken adferd som ikke er tillatt. Fortelle barnet om timeout-konsekvensen
og hvordan den vil bli brukt.

2. Når barnet oppfører seg dårlig, sier du rolig og kortfattet hvorfor han eller hun
vil bli satt i timeout. Velg bare ut den verste adferden, fremfor å ramse opp hvert
eneste regelbrudd. («Du skal sitte stille på rommet i tre minutter fordi du slo til
broren din.»)

3. Be barnet tenke over adferden sin og hvordan den kan korrigeres. Foreldrene
skulle også fortelle barnet at de kommer til å be ham eller henne om et forslag
til løsning etter timeouten. (Foreldre skulle ikke sette et barn som ikke kan reson-
nere, i timeout.)

4. La barnet kun være i timeout en kort stund, for eksempel et antall minutter som
tilsvarer barnets alder (en femåring er i timeout i fem minutter). Start klokken
når barnet roer seg.

5. Gå til timeout-området når barnet har vært stille den avtalte tiden. Foreldre
skulle ikke svare hvis barnet prøver å få oppmerksomhet, for eksempel ved å
gråte eller rope.

6. Før barnet får lov til å forlate timeout-området, skulle foreldrene spørre om han
eller hun har en løsning på problemet. I noen situasjoner kan det være hensikts-
messig å la barnet vise hvordan han eller hun vil oppføre seg annerledes, slik at
problemet ikke oppstår på nytt. Hvis løsningen virker tilfredsstillende, kan for-
eldrene la barnet komme inn i familiekretsen igjen. Hvis barnet ikke er rede til å
innrette seg, kan foreldrene be ham eller henne om å gjenta aktivitetene som
beskrives i punkt 3, 4 og 5.

7. Når barnet har innrettet seg, skulle foreldrene takke ham eller henne for dette.
Senere skulle foreldrene søke muligheter til å gi anerkjennelse og positiv tilbake-
melding for passende adferd, og vise større kjærlighet, slik det står i Lære og
pakter 121:43.
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Mange foreldre foretrekker et timeout-rom med minimale muligheter til distraksjon
eller at noe kan bli ødelagt (ingen TV, leker, bøker eller andre gjenstander som kan
underholde barnet eller som barnet kan ødelegge). Hvis et slikt rom ikke er tilgjenge-
lig, kan foreldrene be barnet sitte i en timeout-stol i samme rom eller et naborom som
de kan se. Noen foreldre har opplevd at timeout-metoden har fungert bra når barn får
lov til å lese, høre på musikk, ta seg en spasertur eller bli holdt av en av foreldrene. Her
må man ta hensyn til det enkelte barnets behov for å finne ut hva som er best.

Søk enighet på forhånd når det gjelder regler og konsekvenser

Vanligvis har foreldre et bedre forhold til sine barn når barna forstår og går med
på familiens regler og konsekvenser. Familieråd, familiens hjemmeaftener og per-
sonlige samtaler er fine muligheter til å snakke med barna om familiens regler,
grunnen til dem og konsekvensene for å bryte dem. Når et barn er enig i en regel
og så bryter den, kan foreldrene minne ham eller henne på regelen og konsekven-
sene. Foreldrene kan uttrykke oppriktig medfølelse fordi barna har mistet privile-
gier. Da er det mindre sannsynlig at barnet ser på konsekvensene som straff, noe
følgende eksempel viser.

Mor: Husker du avtalen vår angående lørdagskvelder og hva konsekvensen blir om du
bryter reglene?

Datter: Ja. Jeg skal være hjemme før midnatt, ellers får jeg ikke lov til å gå ut neste lørdag.

Far: Hva betyr det?

Datter: Jeg kommer ikke til å gå ut neste lørdag.

Mor: Det er riktig. Vi vet du har planlagt å gå på konsert. Vi syns det er leit at du ikke
kan gå. Det hørtes kjempemorsomt ut.

Når foreldre og barn har snakket sammen og blitt enige om reglene, er det ikke
behov for videre diskusjoner og forhandlinger når reglene er brutt. Hvis man likevel
gjør det, kan det oppmuntre barna til å forsøke å manipulere og unngå å ta ansvar
for sin adferd. Selv om foreldrene vanligvis skulle gjennomføre de avtalte konsekven-
sene, skulle de følge sunn fornuft og gjøre tilpasninger når ny og relevant informa-
sjon dukker opp.

Bruk sunn fornuft

Det er ikke nødvendig å gi konsekvenser for all negativ oppførsel. Noen ganger hol-
der det å snakke med barnet. Ufordragelig, men harmløs adferd er oftest best å
overse. Barn slutter lettere med denne adferden hvis ingen bryr seg om den. Opp-
merksomhet vil ofte bare forsterke negativ adferd.

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B R U K  T I M E O U T
Be klassens medlemmer drøfte med sin ektefelle eller en annen forelder hvordan de
kan bruke timeout overfor barna. I hvilke omstendigheter ville de ha brukt det? Hvilken
adferd ville ha ført til timeout? Ville de ha brukt timeout ved ethvert regelbrudd, eller
bare ved ekstrem adferd? Hvem skulle ha iverksatt denne konsekvensen? Hvilket rom
ville de ha brukt? Hva ville de ha sagt til et barn når de skulle gjennomføre timeout?
Be dem skrive ned svarene. Oppfordre dem til å prøve å bruke timeout i den kom-
mende uken hvis behovet oppstår. Be dem snakke om sine erfaringer på neste økt.

36613_170_BODY.qxd  12-30-2009  3:43 PM  Page 92



93

H A N D L I N G O G K O N S E K V E N S E R

DISIPLINER MED KJÆRLIGHET
President James E. Faust i Det første presidentskap understreket viktigheten av

kjærlighet og å være klar over forskjeller hos barna når man disiplinerer dem: «Bar-
neoppdragelse er så individuelt. Hvert barn er forskjellig og unikt. Noe som virker for
ett, virker kanskje ikke for et annet. Jeg vet ikke om andre enn barnas egne foreldre,
de som er mest glad i barna, som er kloke nok til å vite hva slags straff som er for
streng eller hvilken som er for mild. Det er en sak hvor foreldrene med en ydmyk
holdning må bruke sin dømmekraft. Sikkert er det at det altoverveiende prinsipp for
å disiplinere barn er at det må motiveres mer av kjærlighet enn av straff.»7

L Æ R I N G S A K T I V I T E T :  
B R U K  A V  K O N S E K V E N S E R
I åttende økt ble deltakerne bedt om å utpeke adferdsproblemer de gjerne ville at
barna skulle rette på (se læringsaktiviteten om å gi alternativer på side 87). I denne
læringsaktiviteten ber du deltakerne komme frem til logiske konsekvenser for hver
adferd som de utpekte. Før de gjør dette, ber du dem imidlertid først om å drøfte om
de har gjort andre effektive tiltak mot adferdsproblemene, som å presisere sine for-
ventninger, lære barna passende adferd, bli enige med barna om regler og konse-
kvenser, formidle sin bekymring når de ser adferdsproblemer, spørre barnet hvordan
han eller hun vil løse problemet, og gi alternativer. Be så deltakerne komme frem til og
skrive ned mulige logiske konsekvenser av problemadferden. Oppfordre dem til å
begynne å gjennomføre konsekvensene de har kommet frem til, ved behov i løpet av
den kommende uken.
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Det viktige ansvar foreldre har for å oppdra sine barn, kan ikke overvurderes. For
å runde av dette kurset kan det være nyttig å lese denne uttalelsen fra president Faust,
som understreker viktigheten av å undervise og være gode foreldre:

«Selv om få utfordringer er større enn det å være gode foreldre, er det få anled-
ninger som tilbyr større potensiell glede. Det er helt sikkert at det ikke finnes noe vik-
tigere arbeid i denne verden enn å forberede våre barn til å bli gudfryktige, lykkelige,
hederlige og produktive. Foreldre vil ikke finne noen større lykke enn å oppleve at
deres barn gjør ære på dem og deres undervisning. Det er storheten ved å være forel-
dre. Johannes vitnet: ”Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn van-
drer i sannheten” (3. Johannes 1:4). Etter min mening krever det å undervise, oppdra
og lære opp barn mer intelligens, intuitiv forståelse, ydmykhet, styrke, visdom,
åndelighet, utholdenhet og hardt arbeid enn noen annen utfordring vi kan få i livet.
Dette er spesielt tilfelle når det moralske grunnlag for heder og sømmelighet smul-
drer bort rundt oss. For å få et godt hjem må man undervise om verdier, og det må
finnes regler, det må finnes normer, og det må finnes fasthet. Mange samfunn gir
foreldre svært liten støtte når det gjelder å undervise i og holde moralske verdier i
hevd. Flere kulturer holder på å bli mer eller mindre uten verdinormer, og mange av
de unge i slike samfunn blir kyniske overfor moral.

Siden samfunnet som et hele har forfalt og mistet sitt moralske særpreg og så
mange hjem blir ødelagt, ligger vårt største håp i å rette mer oppmerksomhet mot og
bruke større anstrengelse på å undervise den neste generasjon – våre barn. For å gjøre
dette må vi først styrke barnas første lærere. De viktigste blant disse er foreldre og
andre familiemedlemmer, og de beste omgivelser skulle være i hjemmet. På en eller
annen måte må vi prøve hardere å gjøre våre hjem sterkere, slik at de vil stå som hel-
lige steder mot den usunne, altgjennomtrengende og råtne moral som finnes rundt
oss. Harmoni, lykke, fred og kjærlighet i hjemmet kan bidra til å gi barna den nød-
vendige indre styrke til å hanskes med livets utfordringer.»8

NOTER

1. I Conference Report, okt. 2004, 103-4; eller Liahona, nov. 2004, 98.

2. Greater Expectations: Overcoming the Culture of Indulgence in Our Homes and Schools (New York: Free Press
Paperbacks, 1995), 19–20.

3. Greater Expectations, 22-24.

4. Læresetninger i evangeliet, s. 245.

5. I Conference Report, april 2003, 90; eller Liahona, mai 2003, 85.

6. What’s a Parent To Do?: Solving Family Problems in a Christlike Way (Salt Lake City: Deseret Book, 1997), 116.

7. I Conference Report, okt. 1990, 41; eller Lys over Norge, jan. 1991, 31.

8. Conference Report, okt. 1990, 40; eller Lys over Norge, jan. 1991, 31.
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STYRK FAMILIEN

ET KURS FOR FORELDRE
Utarbeidet av Kirkens familiekontor

HVILKEN NYTTE KAN JEG FÅ AV DETTE KURSET?
Dette kurset bruker evangeliets perspektiv til å tilby praktisk hjelp til foreldre. Det har til hensikt å hjelpe deg å:

• Forstå de prinsipper i evangeliet som er styrende for god barneoppdragelse.

• Forstå barns utvikling og ha realistiske forventninger til dine barn.

• Lære å kommunisere mer effektivt med din ektefelle og dine barn.

• Vite hvordan du kan gi dine barn omsorg i følelsesladede og vanskelige stunder.

• Vite hvordan du kan bygge opp barnas selvtillit.

• Løse sinneproblemer som kan hindre effektiv barneoppdragelse.

• Løse konflikter mellom foreldre og barn.

• Forstå hvordan du kan lære barn å være ansvarsbevisste.

• Bruke konsekvenser til å disiplinere barn.

• Sørge for et bedre miljø i hjemmet hvor Herrens ånd kan være til stede.

HVEM KAN DELTA?
Kurset er spesielt nyttig for foreldre som har problemer og utfordringer med sine barn. I familier med to foreldre
skulle både mann og hustru delta sammen for å forbedre sine ferdigheter og unngå splid når det gjelder deres til-
nærming til barneoppdragelse. Enslige foreldre vil også finne dette kurset svært nyttig.

HVOR LENGE VARER KURSET?
Kursets lengde kan variere i forhold til deltakernes behov. Vanligvis holdes ni økter, én økt per uke. Hver økt er
cirka 90 minutter lang.

HVA FORVENTES AV MEG HVIS JEG DELTAR?
Du skulle delta på alle møtene. Du vil motta og bli bedt om å studere Styrk familien – Ressursveiledning for foreldre.
Veiledningen inneholder informasjon og læringsaktiviteter fra kurset som kan hjelpe deg å styrke dine ferdigheter
i barneoppdragelse. Du vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema på slutten av kurset for å hjelpe oss å evaluere
hvor effektivt det har vært. Du vil ikke bli bedt om å signere spørreskjemaet. All informasjon er fortrolig.

HVA VIL KURSET KOSTE?
Du må betale en avgift på __________ for å dekke utgiftene.

NÅR OG HVOR VIL KURSET BLI HOLDT?
Neste Styrk familien-kurs er planlagt i __________________________________________,

med start _______________ klokken ______________________________________________________.

HVORDAN KAN JEG MELDE MEG PÅ KURSET ELLER FÅ MER INFORMASJON?
Ring ______________________________________________________________________

eller ___________________________________ ved Kirkens familiekontor, ___________________________.

HVEM VIL HOLDE KURSET?
En representant for Kirkens familiekontor eller en frivillig i menigheten eller staven.
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FORBEREDELSESLISTE
Det er mange små detaljer som bidrar til et vellykket kurs. Bruk sjekklisten nedenfor til å forsikre deg om at du
husker på disse detaljene.

Følgende er reservert:

❑ mikrofon eller lydanlegg ❑ kritt

❑ VHS- eller DVD-filmer ❑ staffeli/skriveblokker

❑ forhøyning ❑ merkepenner

❑ overheadprojektor ❑ blanke ark

❑ TV, video- eller DVD-spiller ❑ blyanter

❑ tavle ❑ annet:______________________________________________

❑ Alt nødvendig materiale til deltakerne er kopiert og ordnet.

❑ Rommet er reservert.

❑ Rommet er klargjort for forventet antall deltakere.

❑ Ekstrastoler finnes.

❑ Toalettene er rene og lette å finne. (Hvis ikke, er skilter med piler hengt opp.)

❑ Rommets klimaanlegg eller varmeanlegg er påslått på forhånd, slik at det holder en behagelig temperatur.
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STYRK FAMILIEN
KLASSELISTE

Startdato:__________________________________________

Sted:______________________________________________ Lærer: __________________________________________

Navn Telefon Adresse Barnas Fremmøte
aldre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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SKJEMA FOR EVALUERING AV PROGRAMMET
Takk for at du deltok i vår arbeidsgruppe om barneoppdragelse. Du har investert tid for å få informasjon og lære
ferdigheter for å bli en bedre far eller mor. Vi vil gjerne vite om arbeidsgruppen har hjulpet deg å nå dette målet.
Derfor håper vi du vil fylle ut dette evalueringsskjemaet. Ikke skriv navnet ditt. Vi vil at du skal kunne svare åpent
på spørsmålene, uten å være bekymret for å avsløre din identitet. Med din hjelp kan vi forbedre fremtidige kurs
i barneoppdragelse.

Sett ring rundt det svaret i hver kolonne som best beskriver hvordan det går nå, sammenlignet med hvordan
det gikk før du tok kurset.

A.Tar meg tid til å lytte til mine barn

B. Takler stresset som følger med barneoppdragelse

C. Gir mine barn følelsestrening (omsorg)

D.Hjelper mine barn å ta ansvar

E. Føler og uttrykker kjærlighet til mine barn

F. Gir konsekvenser uten å være sint eller slem

G.Løser konflikter mellom foreldre og barn

H.Hjelper barna å utvikle større selvtillit

I. Har realistiske forventninger til barna

Hvordan det går nå:

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Dårlig Greit nok Bra

Sammenlignet med 
før kurset, går det nå:

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

Verre Samme Bedre

1. På hvilke områder har dette kurset hjulpet deg mest?

2. På hvilke områder trenger du fremdeles hjelp til å bli en bedre far eller mor?

3. Hvordan kan dette kurset forbedres?

4. Hva likte du, og hva likte du ikke ved lærerens undervisningsstil?

5. Hvor mange kursleksjoner leste du?_____

Angi på en skala fra 1 til 5 hvor mye leksjonene har hjulpet deg.

I liten grad I svært stor grad

1 2 3 4 5

6. Gjorde du læringsaktivitetene i hver leksjon? ____Ja   ____Nei

Angi på en skala fra 1 til 5 i hvilken grad læringsaktivitetene har hjulpet deg.

I liten grad I svært stor grad

1 2 3 4 5
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KONTORSJEF LÆRER

DATO

STYRK 
FAMILIEN

Herved bekreftes at

har fullført kurset

Styrk familien

fra

Kirkens familiekontor
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