
Har du et intenst og kraftfullt barn? 

 

Har du noen gang tenkt at barnet ditt virker 

å være litt ”mer” enn andre barn? Kanskje 

mer aktivt, mer bestemt, mer eksplosivt, mer 

høylytt, og mer vart for stimuli enn andre 

barn? Eller har du lagt merke til at ditt barn 

ikke responderer på samme måte som andre 

barn på oppdragelsen?  
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Mange foreldre registrerer allerede fra fødselen av at babyen deres er mer intens, aktiv, 

sensitiv, oppvakt og nysgjerrig enn andre babyer. De strever mer med overstimulering, gråt og 

søvn enn andre babyer, og dette vedvarer også når de blir større, men kommer da til uttrykk 

på en annen måte. Mange opplever at en del tips og råd fra fagfolk, andre foreldre eller det 

man leser i bøker eller på internett ikke fungerer i møte med sitt intense og kraftfulle barn. 

Dette kan gjøre at man som forelder til tider blir usikker på seg selv, føler seg utilstrekkelig, 

ensom eller blir frustrert. De kraftfulle barna vet hva de vil og ikke vil, og legger ikke noe i 

mellom for å uttrykke det. Konfliktene er ofte mange, og raseriutbruddene er kraftigere, 

hyppigere og varer lengre enn hos barn i samme alder. Søvnvansker i en eller annen form, og 

balansen mellom nok stimulering og overstimulering er som regel også sentrale temaer i 

familier med kraftfulle barn. 

I USA brukes begrepene spirited children og high need children og i Danmark signalstærke 

børn, om barn som er spesielt intense og kraftfulle. Dette er barn som kan være svært 

krevende, og som kan være vanskelig for omgivelsene å ivareta på en god måte. Noen av 

barna tar alt ut hjemme og viser kun sine beste sider i barnehagen eller på skolen, mens andre 

spiller ut hele registeret både på hjemme- og bortebane. Det kan være vanskelig for andre å 

forstå hva man sliter med hjemme når barnet er som et englebarn ute blant folk. Tar barnet ut 

de sterke følelsene også andre steder enn hjemme er det lettere for andre å forstå, men sjansen 

for at barnet stemples som vanskelig, utfordrende, uoppdragent, eller umulig, er større, og 

kanskje man til og med blir anbefalt utredning med hensyn til en diagnose.  

Noen fellestrekk hos kraftfulle barn 

Det er noen temperamentskvaliteter som i ulik grad er spesielt fremtredende hos kraftfulle 

barn. Disse er arvelige, men hvordan de fremtrer avhenger av hvordan barnet blir møtt 

gjennom oppveksten. Det ene handler om intensitet. De kraftfulle barna er gjerne høylytte, og 

har voldsomme følelsesutbrudd. Som spedbarn gråter de mye og høyt. Når de blir større 

eksploderer de av sinne og hviner høyt i ekstatisk glede, og følelsene kan svinge fra det ene 

ytterpunktet til det andre i løpet av sekunder. Alle typer reaksjoner er kraftige fordi de føler 

sterkere enn andre. Frustrasjonsterskelen er lav, og de har ofte lite tålmodighet med andre.  

Et annet typisk trekk hos kraftfulle barn er at de er meget bestemte og utholdende. Dette er 

barn med høy integritet og en veldig sterk vilje. Dette ligner det familieterapeuten Jesper Juul 



beskriver som autonome barn. Dette er barn som tar sine personlige grenser veldig alvorlig. 

De er på mange måter modne og selvstendige for alderen, og er tydelige på hva de vil og ikke 

vil helt fra de er født. De vil bestemme over seg selv, og er tydelig på sine behov og ønsker. 

Når de motsetter seg andre er det ikke for å være vanskelige, men fordi de opplever å gå på 

akkord med seg selv dersom de må underkaste seg en annens vilje. Det er viktig for dem å 

gjøre ting selv og på sin egen måte, og de er insisterende, iherdige og utholdende når de har 

fått noe for seg. De tar ikke nei for et svar, og gir sjelden slipp på en ide eller en aktivitet før 

de selv er klar for det. De er gjerne avvisende overfor mennesker som ikke aksepterer dem 

som de er. 

De fleste kraftfulle barn strever i større grad enn andre barn med omstilling til nye situasjoner. 

De strever derfor med - og det kan virke som de motarbeider, overganger oftere enn andre 

barn. Dette kan gjøre selv de daglige rutinene som påkledning, inn/ut av huset, bilen, 

barnehagen, å sette seg til bords, legging, osv. utfordrende. Endring i rutiner eller 

overraskelser krever rask omstilling, og selv om det er ting de synes er gøy, kan dette gjerne 

gi en kraftig reaksjon enten umiddelbart eller i etterkant.    

Mange kraftfulle barn har et meget høyt aktivitetsnivå. De er alltid på farten, og klarer sjelden 

å sitte stille, heller ikke ved bordet under et måltid. De har et stort behov for å bevege seg og 

har en utømmelig energikilde. Har man et meget energisk barn kan det være vanskelig å se 

forskjellen på når barnet er vanlig aktivt, og når det er overaktivt på grunn av overstimulering. 

Er barnet overstimulert hjelper det ikke med mer hopping, klatring, løping, turning eller 

sykling for å slite barnet ut. Da blir det bare enda vanskeligere for barnet å finne ro. 

Kraftfulle barn er ofte også mer oppmerksomme på omgivelsene sine, og legger merke til ting 

andre ikke registrerer. Det kan være alt fra i tidlig alder å ha oversikt over klærne og sko til 

alle barna i barnehagen, huske veien til stranda dere har vært på bare en gang før, eller snappe 

opp kompliserte ord og vendinger fra voksne, og bruke dem korrekt i egne sammenhenger. De 

kan lett la seg distrahere av ting rundt seg, og man kan oppleve at de glemmer hva de skal 

gjøre. Det kan gjerne virke som at de ikke hører etter fordi de blir opptatt av noe annet.   

Noen kraftfulle barn kan også være veldig uforutsigbare. Det som virket i går virker ikke i 

dag. De sover aldri på samme tid, er sultne til ulike tider hver dag, og strever med å falle inn i 

rutiner. Man kan også se at noen kraftfulle barn blir stresset av nye aktiviteter, og sier først nei 

hvis de blir spurt om å delta. De observerer veldig nøye før de deltar, og lærer på denne 

måten, slik at når de først prøver mestrer de fortere enn andre. Noen kraftfulle barn er også 

veldig analytiske, og kan virke seriøse og veslevoksne.  

De aller fleste kraftfulle barn er høysensitive. Sensitiviteten kan gjelde ulike former for 

stimuli – både ytre og indre. Eksempler på ytre stimuli er lyder, lukter, smaker, berøring fra 

andre eller av stoff og sømmer i klær, synsinntrykk som sterke farger, lys, mange leker, mye 

bevegelse i omgivelsene, eller det kan være stemninger, stress og andre menneskers humør. 

Indre stimuli kan være egne tanker, følelser, sult, metthet, smerte. Som høysensitiv fanger 

sanseapparatet opp mer stimuli kraftigere enn hos andre, og barnet har derfor lett for å bli 

overstimulert. Kroppen og sinnet blir da stresset, og det er vanskelig å finne ro. Når kraftfulle 

babyer blir overstimulert uttrykker de det med å gråte intenst, bli urolige i kroppen, og er 



vanskelige å roe. Større barn kan bli overaktive, få raseriutbrudd, bli utagerende, og være 

vanskelige å få kontakt med. De trenger hjelp av en voksen for å finne, og lære seg gode 

strategier for å forebygge og håndtere overstimulering.  

Temperamentskvalitetene viser seg helt fra det kraftfulle barnet er født.  Allerede fra den 

ligger i magen er babyen ofte veldig aktiv. De er gjerne fysisk sterke. Mange spiser mye og 

fort, og sluker dermed mye luft under amming slik at de får magesmerter som kan gi 

kolikklignende symptomer. De kan bli veldig frustrerte under amming eller ved bruk av flaske 

dersom melken ikke kommer fort nok. De er meget oppvakte, nysgjerrige og observerende. 

De vil de helst ikke ligge nede, men være oppe og kikke rundt seg – gjerne bæres. De blir lett 

overstimulerte, og har vansker med å finne ro og søvn. De våkner lett av lyder eller 

bevegelser, og sover gjerne korte økter. For å finne ro trenger de ofte en forelder tett på - og 

ha kroppskontakt. De kan være veldig aktive også når de sover og kan vekke seg selv med 

bevegelsene sine. Ofte er de mer skeptiske til fremmede, og noen vil ikke holdes av andre enn 

sine foreldre, kanskje til og med bare mor.  

Etter hvert som det kraftfulle barnet blir eldre får temperamentskvalitetene andre 

uttrykksformer, men man vil stadig oppleve at det krever mer av en som forelder å skape en 

god hverdag med et kraftfullt barn.  

Hvordan møte et intenst og kraftfullt barn? 

Som forelder er vår oppgave å skape en god relasjon til barnet, og dette kan bare gjøres hvis 

man aksepterer barnets egenart. Det høres kanskje enkelt og banalt ut, men faktum er at 

mange av oss har et mer eller mindre bevisst bilde av hvordan barnet vårt skal være. Det kan 

være basert på hvordan man selv har blitt oppdratt, andre barn man observerer og blir sjarmert 

av, hvilke verdier som er rådende i familien eller i samfunnet etc. Dette danner grunnlaget for 

de ordene man bruker for å beskrive barnet, som for eksempel sta, vanskelig, høylytt, 

hyperaktiv, krevende, sutrete, manipulativ, aggressiv, kranglevoren, masete, uforutsigbar og 

eksplosiv. Disse ordene vekker ikke akkurat positive følelser, og det er heller ikke noe man 

skryter av i sosiale sammenhenger. Som forelder kan det være nyttig å legge merke til hva 

man sier inni seg eller høyt til barnet, og å snu de negative ”merkelappene” slik at de blir 

positive i stedet. For eksempel kan viljesterk, tydelig, bestemt, målbevisst, energisk, 

utholdene, livlig, god til å forhandle, ivrig, nysgjerrig og entusiastisk, gi gode assosiasjoner. 

Og det er jo nettopp dette det kraftfulle barnet er, og det trenger vår hjelp til å se og dra nytte 

av de positive kvalitetene sine, og bygge opp et sunt selvbilde. Blir barnet møtt med aksept 

for den det er, får du et gladere og tryggere barn.  

Når man er i spedbarnsfasen handler det i stor grad om å prøve å dekke behovene som dukker 

opp hos den lille, og skape trygghet gjennom nærhet og tilgjengelighet. Det kan være 

utmattende da det kan virke som behovene til en kraftfull baby aldri blir dekket. Mye gråt og 

mangel på søvn kan gjøre at man i perioder tror man kommer til å gå fra sans og samling. 

Man kan også bli ganske sosialt isolert da babyen så lett blir overstimulert eller har vansker 

med å finne ro og søvn i urolige omgivelser. Det som fungerer med andre babyer fungerer 

ofte ikke med de små kraftfulle, og man må derfor først og fremst lytte til babyens signaler og 

til sin egen magefølelse, samt stole på seg selv. Det innebærer at man må prøve å se bort fra 



ekspertråd og tips fra andre når disse rådene ikke fungerer, uten å føle skyld, at man må 

forklare og forsvare seg, eller ha dårlig samvittighet for det.  

Når barnet blir større er det viktig å få til et godt samarbeid som kan ivareta både barnets og 

den voksnes integritet. I møte med disse barna når man sjelden fram dersom man prøver å 

avlede, overbevise, ignorere, belønne eller straffe. Det er lurt å prøve å unngå å havne i 

”nei/jo-” fellen eller i maktkamp, selv om barnet kan være svært påståelig. Hvis man som 

forelder lytter til barnet, og prøver å se og forstå dets perspektiv, blir barnet mer 

samarbeidsvillig og rolig. Prøv å ha tillitt når barnet vil bestemme selv, og se hvordan dere 

kan komme ut av konflikten på en måte der begge får noe av det dere vil der det er mulig. 

Som voksne må vi gi og ta og forhandle oss fram til løsninger når vi vil ulike ting. Det samme 

gjelder i møte med det kraftfulle barnet som stiller spørsmål ved våre handlinger og valg, og 

nekter å innordne seg for å være lydig. Det kan være tidkrevende, men det tar som regel 

mindre tid å komme til enighet om en løsning begge kan leve med, enn et langvarig 

raseriutbrudd. Og på kjøpet får dere et mer løsningsorientert barn, en bedre relasjon og det blir 

en bedre stemning i familien.  

For å forebygge konflikter er det viktig å fokusere på det barnet får lov til å gjøre, ikke det 

barnet ikke får lov til. Det er også viktig å huske på at viljesterke barn tester grenser og regler 

om igjen og om igjen, og har en egen evne til å finne svake punkt eller mulige unntak fra 

regler. Regler må derfor være få og helt tydelige, og noe man kan stå inne for og ikke er villig 

til å fire på under noen omstendigheter, for eksempel forbundet med sikkerhet, viktige 

familieverdier og respekt. 

 

De fleste voldsomme raseriutbruddene hos kraftfulle barn er ikke vanlige ”trassutbrudd” som 

hos andre barn. De er som regel et resultat av at barnet - som er mer mottakelig for stimuli 

enn andre barn, har tatt inn for mye over tid slik at trykket bygger seg opp inne i dem og det 

koker over. Legg merke til signalene forut for et raseriutbrudd. Det kan være at barnet blir 

rastløs og går fra det ene til det andre, ikke hører etter, blir sjefete, mer høylytt, mer tøysete, at 

ingenting tilfredsstiller barnet, at barnet legger seg på gulvet og roterer rundt, blir klengete, 

mer ”klønete” motorisk, vanskeligere å samarbeide med, mer utålmodig, fortere frustrert, 

unngår øyekontakt, slår eller biter andre o.l. Alt dette kan være tegn på overstimulering og det 

er da på tide å hjelpe barnet bort fra situasjonen og til å roe seg. Ser du signalene, så avbryt 

eller ta en pause fra det dere holder på med, enten man er i butikken eller om man har besøk 

osv., reduser stimuli i den grad det er mulig, vis empati, ikke still krav og vær tilgjengelig for 

barnet til det har gjenvunnet balansen. Aktiviteter som roer ned barnet kan være å lytte til 

rolig musikk, lese en bok, tegne/fargelegge, pusle, leke med vann, ta barnet på fanget og 

vugge det, gå en tur ut i frisk luft.  

 

Hvis raseriutbruddene er hyppige er det viktig å tenke gjennom hvordan hverdagen til barnet 

ser ut. Er det for mange inntrykk barnet ikke kan regulere selv? Mye stress, bråk, mange 

overganger? Sover barnet dårlig, er barnet i en sårbar fase utviklingsmessig, eller annet? 

Stimuli kan være både ytre og indre. Hvilke små grep kan tas for at dette skal bli bedre? Spill 

på lag med og snakk med barnet slik at det etter hvert som det blir større selv kan lære seg å ta 



grep uten din hjelp. Det kan også være en ide å kjenne etter hvordan man selv har det, da 

mange høysensitive barn reagerer på andres følelser og humør, og kan fungere som et 

barometer på hvordan familien har det.  

 

Når raseriutbruddet har begynt er det viktig at man som foreldre klarer å bevare roen, romme, 

stå i og respektere de voldsomme følelsene, samt hjelpe barnet til å roe seg. Det er gjerne 

lettere sagt enn gjort, spesielt hvis man har samme temperament selv. Da er det lett å bli 

påvirket av barnets sterke følelser og dratt med inn i tornadoen. Be gjerne en annen voksen 

om å overta en stund hvis du kjenner at du blir sint, eller å si til barnet at du trenger en liten 

pause for å roe deg selv ned, og at du er tilbake om 2 minutter. Det er dessverre gjerne sånn at 

når man er sliten og har lite å gå på selv merker barnet dette fort, og kan bli mer krevende. 

Dette gjør at man blir enda mer sliten, og barnet kan til slutt ta dette ut i form av 

raseriutbrudd. Det er derfor viktig at man som forelder til et kraftfullt barn lager seg små rom 

hvor man kan få påfyll av energi.  

Mange kraftfulle barn strever med søvn. Det kan være vanskelig for dem å finne ro om 

kvelden slik at legging tar veldig lang tid, eller de kan være urolige og våkne ofte i løpet av 

natta. Det kraftfulle barnet trenger som regel hjelp til å finne ro slik at det kan falle i søvn. 

Lytt til barnet og dets behov, til egne behov og til egen magefølelse, og vend det døve øret til 

”burdene” skapt i samfunnet av hvordan idealet skal være. Som for de fleste barn er det 

imidlertid viktig med faste rutiner som gradvis roer ned og indikerer sovetid. For mange 

kraftfulle barn er bading i forkant av legging en dårlig ide da de bare våkner mer til av det. 

Noen kraftfulle barn reagerer også med uro og økt aktivitet etterpå dersom de ser TV, Ipad 

eller lignende i løpet av den siste timen før sovetid. Noen barn trenger et rom med lite ting og 

bilder rundt dem da dette kan virke forstyrrende. Noen må ha det stille rundt seg, og noen 

trenger å snakke om dagens hendelser før de finner roen. Andre trenger god tid til å 

gjennomføre rutinene, og noen kan ha hjelp av bilder av aktivitetene for å komme gjennom 

kveldsrutinene. Hver og en familie må finne sin egen måte. 

Alle barn er unike og ulike, og har ulike behov som må møtes ulikt. Som forelder må man 

finne ut om det er ting man kan gjøre for at hverdagen skal bli god for alle i familien. Mange 

artikler og bøker inneholder gode råd om hvordan man skal møte ”trassige” barn, som å sørge 

for forutsigbarhet, tilstedeværelse, begrensede valgmuligheter, stabilt blodsukker osv. Til 

tross for at man følger slike råd er det altså noen barn som rett og slett er mer utfordrende, 

uten at man er en dårlig forelder av den grunn. Man er bare så heldig at man har fått et barn 

som ikke tar et nei for et nei, som stiller spørsmål ved etablerte sannheter, og som har vilje og 

styrke nok til å gå sine egne veier, forutsatt at man møter dem med gode intensjoner, og 

verdsetter deres egenart. Vi trenger slike mennesker i verden, og det er vår oppgave som 

voksne å ivareta dem som de unike barna de er.   
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