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DET PERFEKTE PUTTERITUAL
HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Af Emilie Krogh

Sengelægningen af småbørn 
ligger mange forældre på 
sinde og er et fast issue i 
mødregruppen, til sundhed-
splejerskesamtaler og på 
arbejdspladser med et over-
tal af kvindelige ansatte.

Coach Emilie Krogh giver 
her sit bud på det perfekte 
putteritual.

>> Ethvert tilvalg kræver et fravalg. 
Eksempelvis kan man aktivt vælge 
at blive hos sit barn, til det sover, 

hvilket sommetider kan tage
(u)rimelig lang tid <<

Der er skrevet mange kilometer mere eller min-
dre brugbare bøger om emnet, og magasiner om 
småbørn og deres forældre har ofte et par tricks i 
ærmet til, hvordan man får lille Anton på 10 måneder 
eller Anne-Sofie på 2 år til at eeeeelske deres seng 
og at ligge dér og falde i 
søvn ganske alene. Ja, der 
er rigtig mange steder, 
hvor man som forældre 
kan søge oplysninger om, 
hvordan man lige fixer 
sengelægningsudfordrin-
gen.

“Godnat og sov godt”-mi-
rakelkur bogen var meget 
på mode, da jeg fik mit første barn. Bogens fortræffe-
ligheder spøgte hvor som helst, og jeg så, hvordan 
flere af mine veninder med småbørn kæmpede for 
at fuldføre manualen for putningen af deres rollinger. 
Men den lykke og fredfuldhed i de små hjem, som 

bogen lovede, udeblev i flere tilfælde og blev derimod 
erstattet af timelange skrigeture, der endte i grådk-
valte hik, når barnet enten faldt omkuld og i søvn af 
udmattelse, eller når forælderen måtte “bukke under” 
for sine følelser og tage barnet op af sengen og på ar-

men eller sidde ved bar-
nets sengekant og stryge 
barnet over kinden, til det 
faldt i søvn i tryghed.

DELT I TO LEJRE
Jeg oplevede, at de foræl-
dre, der “var stærke” og 
tilsidesatte ømheden 
for barnet og dermed 
gennemførte “Godnat 

og sov godt”-mirakelkuren med den begrundelse, at 
barnet jo “var nødt til at lære at falde i søvn alene”, 
var i mine øjne delt i to lejre. Der var dem, der var 
stolte over, at deres barn var så dygtigt til at falde i 
søvn alene nu uden ballade. Og så var der dem, der 



FORTSÆTTES >>

nærmest fik tårer i øjnene, når der 
blev talt om processen, de havde 
gennemført.                       

Min egen holdning til sagen er 
nok ret åbenlys, men i 
virkeligheden uinteres-
sant. Det interessante er, 
hvad det er, der får nogle 
forældre til at gennem-
føre en proces, der er så 
åbenlyst i strid med dem 
selv, som sidstnævnte 
gruppe. Hvad er det, der 
kan få en nybagt mor til 
at føle, at hun skal arbe-
jde mod sit moderlige instinkt? Er 
det mon forskrifterne på - i dette 
tilfælde sengelægning - der mere 
eller mindre eksplicit lover, at man 
ved at følge netop deres teori 

bliver den perfekte forælder, som 
langt de fleste forældre stræber 
imod at være? Er den perfekte 
mor eller far én, der undergraver 
egne følelser og går på kompromis 

med sig selv i bestræbelserne på 
at fuldføre noget, en vildtfremmed 
har skrevet ned og påstår er den 
rigtige løsning på en udfordring?

LØSNINGEN FINDES INDEN I 
DIG SELV
Mit råd til nybagte forældre er: Se 
ind i jer selv. Mærk efter; er dette 
det rigtige for os? Hvordan gør vi 

det bedst på vores måde. 
Hvordan fungerer det 
bedst i vores familie, så vi 
lever i overensstemmelse 
med, hvad der er rigtigt 
for os? Og husk: Ethvert 
tilvalg kræver et fravalg. 
Eksempelvis kan man ak-
tivt vælge at blive hos sit 
barn, til det sover, hvilket 
sommetider kan tage (u)

rimelig lang tid og dermed kan fyl-
de meget af ens aften, hvor man 
ellers ville udnytte tiden til noget 
andet.

>> Selv den allermest rutinerede 
og proaktive forælder kan synes, at 
tiden kan være lang, når hun sidder 
dér i mørket og venter på, at barnet 

falder i søvn <<



Det aktive valg er dog vigtigt, da 
man ellers går halvhjertet ind i 
handlingen og kan have en oplev-
else af “at sidde på nåle” ved siden 
af barnet (der garanteret opfanger 
denne uro og er endnu længere 
tid om at falde til ro). Sig til dig 
selv: “Jeg vælger at bruge min af-
ten på sengelægning, da jeg øn-
sker at tilgodese mit barns behov, 
og jeg bliver glædeligt overrasket, 
hvis der også bliver tid til andet”. 
Denne proaktive formulering kan 
medvirke til, at det føles menings-
fuldt at gøre det, man har sat sig 
for.

Man tager her selv ro-
ret og styringen i sit 
liv og tager dermed 
også selv ansvaret for, 
at det er det rigtige at 
gøre. Siger man de-
rimod: “Jeg er nødt 
til at droppe det, jeg 
egentligt gerne ville, 
da jeg jo er nødt til at 
bruge min tid på mit barns behov 
og ikke det, som jeg har lyst til”, 
så bliver handlingen reaktiv og er 
dermed negativt ladet; altså ener-
gidræbende og øv-agtig. Man han-
dler her ikke ud fra et aktivt hel-
hjertet tilvalg, men ud fra devisen, 
at man “bliver nødt til” at foretage 
en handling.

Det lyder måske nok noget plad-
der-filosofisk i nogens ører, men 
rent faktisk har det en virkning 
på ens humør og energi, hvordan 
man formulerer sig overfor sig selv 
i mange af hverdagens gøremål.

NYD TIDEN SAMMEN
Selv den allermest “rutinerede og 
proaktive” forælder kan dog im-
idlertid synes, at tiden kan være 
lang, når hun sidder dér i mørket 
og venter på, at barnet falder i 
søvn. Hvis du ikke er bevidst om 

dette, kan du let komme til at 
lade det komme til udtryk overfor 
barnet. Barnet vil højst sandsyn-
ligt afspejle uroen og være endnu 
længere tid om at falde i søvn. Og 
så starter den negative spiral, hvor 
mors eller fars tålmodighed sættes 
på en svær prøve.

Prøv her igen aktivt at vælge at 
nyde tiden og nærværet med bar-
net. Nyd, at du i ro og mag kan 
følge barnets vejrtrækning, både 
lyden og eventuelt mærke det 
med hånden.

Nyd, at I har tid sammen lige 
NU. Lad planlægningen af næste 
dags gøremål ligge. Måske har I 
ikke meget tid sammen i en travl 
hverdag. Se sengelægningen som 
en mulighed for at have tid sam-
men, i stedet for at anskue det 
som noget, der skal overstås, 
så du kan komme videre i dine 
vigtige gøremål. Sengelægningen 
gøres på den måde til en rejse 
ud i mindfulness sammen med dit 
barn.

Eller hop op i sengen til dit barn 
og udnyt tiden til selv at få en 
powernap, så du lader op til det, 
du vil bruge din aften på efterføl-
gende. Denne idé er dog nok ikke 
hensigtsmæssig, hvis barnet ligger i 
vugge eller tremmeseng :o)

WIN-WIN SITUATION               
Sådan skabes en win-win situation, 

hvor både du og barnet nyder hi-
nandens nærvær, mens barnet 
falder i søvn. Og du får stresset af.

Mange vil nok nu ryste på hove-
det af mig og min tilsyneladende 
idyllisering af udfordringen. “Det 
kan jo ikke lade sig gøre, når 
man har mere end ét barn” eller 
“Hvad så med vores mange mid-
dagsarrangementer med vores 
venner? Skal én af os så bruge en 
halv eller en hel time på dét, når 
vi har gæster?”, kunne argumen-
terne lyde. Og det er så her, den 

virkelige udfordring 
kommer, hvor styrken 
af ordene “Et hvert 
valg kræver et fravalg” 
bliver særdeles hånd-
gribelige.

I vores generation er 
vi imidlertid meget 
forvænte og vil meget 
nødigt give afkald på 
noget. Og det er her, 

forældrene for alvor skal begynde 
at tænke i nye baner Skræm-
mende, ikke sandt? Men det kan 
vel ikke undre nogen, at når man 
vælger at få børn, så skal der et 
par småjusteringer til i ens liv.

TÆNK KREATIVT
Til den første begrundelse for, 
at mit scenarie skulle være helt 
i skoven, kan jeg kun sige: Tænk 
opfindsomt! Har børnene hvert 
sit værelse nu? Kan det mon være 
anderledes? Kunne man forestille 
sig at stille sengene sammen i ét 
af værelserne? Eller lade børnene 
sove sammen i én stor seng? Gør 
op med jeres forestillinger om, at 
der kun er én rigtig måde at in-
drette jer på. Det kommer man 
meget langt med. Det ser måske 
ikke super tjekket ud, men det 
kunne jo vise sig at fungere rigtig 
godt. Tænk kreativt.

>> Nyd, at I har tid sammen lige NU. 
Se sengelægningen som en mulighed for 
at have tid sammen i stedet for at an-
skue det som noget, der skal overstås, 
så du kan komme videre i dine vigtige 

gøremål <<



EMILIE KROGH er sygeplejerske, skribent, inspirator, 
rådgiver og certificeret coach.

“Min KERNE STYRKE er mit drive. Jeg levede i mange år 
godt pakket ind i en pleaser-rolle. En rolle, hvor jeg aldrig 
lyttede til min inderste kerne, men bare fulgte strømmen. 
Jeg oplevede derfor at blive mere og mere fremmed for 
mig selv. Jeg havde i lang tid en sådan-er-livet-vel-bare 
holdning til tilværelsen. Jeg flød med strømmen og gjorde 
dét, som (jeg troede) andre forventede af mig. Men det 
nagede mig mere og mere, og som en eksplosion midt i 
“leverpostejen” og mellemtilfredsheden fik min inderste 
kerne endelig styrken til at sprænge min spændetrøje af 
overbevisninger og uskrevne regler, som jeg havde tillært 

BRYD VANERNE
Mht. middagsarrangementer med gode venner, så 
kunne det måske lade sig gøre at mødes til frokost 
eller brunch, hvis det ikke er for grænseoverskridende, 
når det nu plejer at være middagsarrangementer. Eller 
til eftermiddagshygge eller cocktails efter sengelægn-
ing. Bryd vanerne! Gode venner vil vel have forståelse 
for de udeblivende middagsinvitationer i en periode, 
hvor det spidser til mht. sengelægningen, eller hva’? 
Måske vil de endda selv blive lettet over, at de så også 
kan lave lidt om på konceptet, når det bliver deres tur 
til at invitere.

Lad dine inderste sande værdier afspejle din adfærd 
omkring sengelægningen. Hvis du ikke er helt klar 
over, hvad dine inderste sande værdier er “for no-
gen”, så forestil dig, hvad du selv som 80-årig, der ser 
tilbage på livet, ville råde dig selv til i sengelægningssit-
uationen. Ville du mon så råde dig selv til at haste 
igennem aftenrirualerne med dine børn, så det hur-
tigst muligt var overstået, så du kunne komme videre 
med arbejdet foran computeren, TV-kiggeriet eller 
Facebook-opdateringerne? Eller ville du råde dig selv 
til at give dig tid til indlevelse og nærvær?

Det kan være svært at ændre vanen, når du er træt 
efter en lang dag med travlhed og pligter. Fasthold 
her dit fokus på både dine børns og din gevinst ved 
at gennemføre putningen i overensstemmelse med, 
hvad der i virkeligheden (bag alt trætheden og be-
hovet for fred) er det allervigtigste for dig i dit liv. Og 
find så ud af, at du faktisk kan finde freden sammen 
med børnene i mørket ved sengekanten, hvis du altså 
aktivt vælger at ville dét.

op gennem hele barndommen, ungdommen og starten af 
voksenlivet. Og jeg tog mit livs største og vigtigste beslut-
ning: Jeg vil lige NU og altid fremover være tro mod mig 
selv; aldrig mere følge strømmen. Jeg kan tydeligt huske 
den aften i november 2005. Dér startede mit liv! Brud-
det med pleaser-rollen havde store omkostninger både 
menneskeligt og materielt, men min følelse af personlig 
succes var altoverskyggende. For første gang nogensinde 
følte jeg mig stærk. Nu var jeg nemlig essensen af mig. 
Jeg lyttede til min inderste kerne. Følelsen af frihed, glæde 
og øget selvrespekt var overvældende”.

Læs mere om Emilie Krogh på hendes hjemmeside 
WWW.EMILIEKROGH.COM


