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SUNDHED

AF METTE DEGN LARSEN

FYSIO- OG KROPSTERAPEUT,
INDEHAVER AF DJURS FYSIOTERAPI
I KOLIND

Hvad gør vi, når barnet slår, sparker og skriger?
KRISE. Når barnets autonome nervesystem konstant er i alarmberedskab.
AF METTE DEGN LARSEN

KLUMME: Det er ikke let at være
forældre til et barn, der slår,
sparker og skriger, hvis noget
går det imod. Skammen over,
hvad andre mon tænker, sammen med sin egen sorg og afmægtighed kan være overvældende.
Disse børn har ofte svært
ved at rette sig efter regler i
en leg. Ofte har barnet lange
indviklede indvendinger og
vil konstant ændre på reglerne. Og hvis tingene går barnet imod »tænder det af«, - det
kan ikke regulere sig selv, men
reagerer i stedet voldsomt.
Ofte har barnet også vanskeligt ved at indordne sig i skolen med lærere og pædagoger.
Det kommer ofte på kant med
tingene og løber ind i skæld ud
og irettesættelse.

børn, er det vigtigt at forstå,
hvad der kan være på spil for
barnet.
Ifølge psykolog Susan Hart
er vores hjerne opdelt i tre
områder, der alle er vigtige
for at vi kan indgå i samspil
med andre.
Nederst er »den sansende
hjerne« - herfra styres bl.a.
vort åndedræt, hjerteslag, fordøjelse og vore sanser. Her afkoder hjernen lynhurtigt, om
der er fare på færde og reagerer automatisk med at angribe, flygte eller fryse. F.eks.
afkoder om man skal råbe op
og slå fra sig eller løbe væk.
Midterst er »den følende hjerne«, her registreres vore følelser; vrede, ked-af-det-hed, frustration, glæde mv. Øverst er
»den tænkende hjerne« og herfra styres bl.a. impulskontrol,
opmærksomhed og evne til
planlægning og organisering.

Forstå, hvad der er på spil

Alvorlig stress

For at vi, som forældre og professionelle, kan hjælpe disse

Hjerneforskningen viser, at
hvis hjernen - og især den fø-

Djurs Fysioterapi

påvirkes for at få den tænkende
del til at fungere.
I praksis handler det om at
gå på opdagelse sammen med
sit barn, finde ud af, hvordan
sanserne kan påvirkes på en
rar måde. Måske er det dybe
tryk på kroppen, måske skal
barnet for en tid sove hos os
om natten, måske skal vi sidde
tæt i sofaen, mens vi får lidt
godt at drikke og spise. Måske
handler det om at bevæge sig
på en dejlig måde; hoppe, snurre, gynge, danse.

Den tredelte hjerne.

At udforske sanser

lelsesmæssige del - udsættes
for alvorlig stress og svære belastninger tidligt i livet, nedsættes vor evne til at håndtere
stress og belastninger. Det betyder i praksis, at når et barn
udsættes for stress, som f.eks
indlæggelse, skilsmisse, tab eller trussel om tab af nærtstående, mange skift i de tidlige
år mv., så kan det medføre at
barnets autonome nervesystem konstant er i alarmbered-

Inspiration til Europaparlamentsvalget
Torsdag 8. maj 2014 kl. 19.00

skab, hvilket sker i den nederste del af hjernen.

Konstant på vagt
Barnet er konstant på vagt
overfor mulige farer, og overreagerer kraftigt på selv meget små ting, der i andres øjne ikke nødvendigvis ses som
trusler. Barnet styres altså af
den nederste og mest primitive
del af hjernen og samtidig er
den øverste tænkende del af
hjernen sat ud af spillet, der
hvor overblikket og impulsstyringen ligger. Det betyder risiko for at barnet slår, sparker
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og skriger uden at vi kan se
meningen i det.
For at hjælpe de børn, skal
vi søge at »ramme« barnet på
alle tre niveauer i hjernen.
Ofte henvender vi os kun til
»den tænkende hjerne« gennem sproget, og glemmer den
følende og sansende del.
Og her skal netop den sansende og følende del af hjernen

Ndr. Strandvej 26 - 8400 Ebeltoft
Tel. 6142 6020 - hannelange@live.dk
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ekstern lektor, ph.d. ved Københavns Universitet

Djursland

Vær sammen detektiver på,
hvordan bevægelses-sansen,
berørings-sansen, lugte-sansen m.fl. kan påvirkes på en
dejlig og sjov måde for barnet.
»Spejl« barnet på dets følelser - hvis det ser ud som om
det er rart, så sig: »det ser ud
som om de er rart for dig?« - ser
barnet usikker ud, så sig det.
»Lån« barnet dine ord - sæt
dig i barnets sted og fortæl det,
hvordan du tror det opleves.
Derved beroliger vi barnets
nervesystem - via alle tre områder i hjernen - samt hjælper
hjernen til at modnes.
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I praksis handler det om at
gå på opdagelse sammen
med sit barn, ﬁnde ud af,
hvordan sanserne kan
påvirkes på en rar måde.
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