
Opsummering 
Du er et godt forbillede for barnet, hvis du er opmærksom på, at dets følelsesbeholder hele tiden er 
fyldt med: 

 Positiv øjenkontakt 

 Positiv fysisk kontakt 

 Koncentreret opmærksomhed 

Hvis barnets følelsesbeholder er fyldt med ovenstående, vil det være modtagelig for rimelig 
disciplin. 

Mangler et barn noget af dette, kan det udvikle dårlige relationer til andre, lægge op til masser af 
konflikter og udtrykke stor vrede. Barnet kan også blive nervøs og bange for at sige sin mening og 
få et dårligt selvværd, blive genert og usikker og dermed få et dårligt forhold til både sig selv og 
andre. Det vil miste lysten til at være nysgerrig og lære. Barnets udvikling kan gå helt i stå, og det 
kan ende med at få alvorlige psykiske problemer. 

Det er en stor opgave at undervise og opdrage børn. Vi er mennesker, og vi begår alle fejl, men lad 
os forsøge at gøre som Jesus og værne om børnene med ubetinget kærlighed: Se børnene som 
unikke skabninger og med uendelig værdi – også når de ikke opfører sig som forventet.  

Det er en udfordring at være opdrager og underviser, men det bedste redskab i opdragelse og 
undervisning er kærligheden. Vi er mange om det og derfor vil jeg gerne opfordre jer til at bruge 
hinanden og sparre med hinanden, for vi er nemlig ikke alene om denne opgave. Stå sammen i 
kærligheden, og lad Gud hjælpe dig. Jeg vil ønske dig Guds rige velsignelse over din tjeneste som 
opdrager og underviser af børn. Det er en vigtig opgave, som du er blevet betroet, og Gud vil være 
med dig hver eneste dag. 

 

Denne bog er et redigeret uddrag med aktuelle ændringer og tilføjelser til bogen ‘Maisha mazuri 
kwa watoto’ (Et godt liv for børn), som er udgivet i Tanzania. Uddraget er skrevet af Anne-Lene 
Olofson og Thomas Kildeholm Jensen, og ændringer og tilføjelser er lavet i samarbejde mellem 
Thomas og Johane Ettrup Brande.  

Hele bogen kan købes på swahili. Kontakt Thomas Kildeholm Jensen. 

Anne-Lene er tidligere gymnasielærer og senere missionær i Tanzania og har arbejdet med 
omsorgssvigtede børn. 

Thomas er pædagog og tidligere missionær i Tanzania og arbejder nu i Indre Missions 
Familiearbejde. 

Johane arbejder som tværkulturel konsulent i Indre Mission. 
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