
 Hvem husker ikke sin barn-
doms jul? Hvordan træet blev 
pyntet, hvilken mad, der blev 
serveret og måden, gaverne 
blev fordelt og pakket op på. 

I mange familier er der helt faste ritualer, 
der går igen år efter år. Og så længe det er 
de samme mennesker, man danser rundt 
om juletræet med, er der sjældent den store 

oprørstrang at spore.  Men pludselig opstår 
der en ny situation. ”Du” er blevet til ”vi” og 
har selv stiftet familie, og sammen skal I nu 
finde fælles fodslag om jeres måde at holde 
jul på.

Skal det være and eller gås? Et stort præg-
tigt træ eller et lille sødt et? Skal huset være 
fyldt af livlige gæster, eller skal I have en 
stille og rolig aften med baby i centrum? Og 
skal der være begrænsninger på antallet af 
gaver til de små? Spørgsmålene er mange og 
ikke altid helt lette at besvare. 

„Julen er et oplagt emne for diskussioner i 
de fleste hjem. Det er det tidspunkt på året, 
hvor storfamilien er samlet omkring en be-
givenhed, der i høj grad handler om værdier 
og indeholder masser af følelser,” opridser 
sociolog Emilia van Hauen og medgiver, at 
julen kan få de røde pletter til at blusse frem 
på kinderne rundt omkring i de danske bør-
nefamilier.

Du kan ikke altid få det, du vil ha’
Når det skal være hyggeligt for børnene, er 
det bedste udgangspunkt, at de voksnes øn-

sker er afstemt først. Og sociologens bedste 
råd til den nye familie, der skal finde sin egen 
formel for julen, handler om forventninger og 
fleksibilitet til hinanden som par. 

„Lad være med at have en milliard forvent-
ninger til hinanden. Hvis der er nogle kardi-
nalpunkter, der er meget vigtige for dig, så sig 
det. Hvis begge parters ønske om at få løst 
problemerne vægter mere end at få det på sin 
egen måde, så finder man jo ud af det. Ingen 
mad- eller gavetradition kan vel være vigti-
gere end viljen til at få en god aften, hvor der 
er plads til alle,” siger Emilia van Hauen.

Selvfølgelig er det legalt at sige fra, hvis du 
pludselig får en jul presset ned i halsen, som 
slet ikke harmonerer med dine egne værdier. 
Men hvis din modvilje handler om en ander-
ledes måde at pynte træet på eller mad, der 
slet ikke smager som mors, så skal du tage 
dig sammen, mener sociologen. 

Og hvordan gør man så det, hvis alt strit-
ter over svigerfamiliens jul? Eller hvis du bare 
gerne vil give dit barn nogle helt anderledes 
juleoplevelser end dem, dine egne forældre 
har givet dig?

[Dit barn fra 0-5 år]

e
Læs mere på næste side ➜

 Gør et forsøg på at tænke 
anderledes og se på traditio-
nerne med nye øjne. Man kan 
sagtens gå rundt om juletræet 
klokken 16.30.” 
   Bente Edslev, børnepsykolog
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21  Agenda for en god juleaften
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22  Få succes som julemand
 ”Julemanden har lånt farfars sko!”

 Køreplan 
til glad jul

Julen er rar, men også en prøvelse i at få alles ønsker indfriet. For de fleste gælder det dog, 
at glæden ved at være sammen med de allermindste er den største ved højtiden. På den bag-
grund har vi lavet en køreplan for julen, der tilgodeser børnenes behov fra 0-5 år. Udgangs-

punktet for planerne er at få de voksnes forventninger afstemt. Så det begynder vi med.

TEKST LENE EJG JARBØL FOTO SCANPIX ILLUSTRATION JETTE SVANE
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DELTAG I DEBATTEN
Hvordan sørger I for, at alle i familien får en god jul?
Gå ind på www.voresborn.dk/debat og bland dig.

EKSPERTERNE

BENTE EDSLEV har arbejdet med 
børn og familier siden 1980, først som 
tale- og hørepædagog og siden som 
psykolog. Se mere på www.bente-
edslev.dk
 
EMILIA VAN HAUEN er sociolog 
med speciale i moderne livsformer. 
Se mere på www.indalo.dk

„Hvis du nærmest ikke kan holde svigermors 
flæskesteg ud, så spørg dig selv: Hvad er for-
målet med at være sammen. Det er at hygge 
os og få noget at spise. Og hvordan opnår vi 
så det bedst?: ved at jeg er åben for forandrin-
ger og evner at tilpasse mig,” siger Emilia van 
Hauen, der også har et par helt konkrete råd, 
hvis far og mor ikke kan blive enige om, hvor 
julen skal holdes henne.

„Sæt det i system, så det ikke bliver per-
sonligt. Hvis det ikke kan lade sig gøre med 
èn stor fest, hvor alle er sammen, så start 
med at trække lod. Lad herefter juleaften gå 
på omgang fra den enes familie til den an-
den,” foreslår hun.
 
Børn opfanger dine signaler
Når I som forældre så måske skal til at vænne 
jer til at holde jul et andet sted eller på en ny 
måde, så kan det være en hjælp at samles 
omkring, hvordan man giver børnene den 
bedste oplevelse. For de fleste af os voksne 
handler julen nemlig om den glæde, det er at 
være sammen med vores børn, siger børne-
psykolog Bente Edslev. Vær gode til at kom-
munikere om julen, opfordrer hun. 

„Det skal være åbent at tale om, hvilken 
jul vi ønsker for vores barn. Ikke kun med 
partneren men også med resten af familien. 
Mange familier har nogle traditioner, bare for 
at have dem. Og selv om det kan være et stort 

skridt at ændre på dem, så 
skal det være tilladt at sige: 
Vi kunne også gøre det på 
en hel anden måde,” siger 
hun.

Men hvad er så egentlig 
det allerbedste og vigtig-
ste for børnene?

„Jo mere vi signalerer, at her kan vi 
godt lide at være, jo mere rart og trygt for bar-
net er det,” siger Bente Edslev og forklarer, 
hvordan børn – også de helt små – er mestre 
i at mærke stemninger, så hvis du hele tiden 
sidder og tænker på, at du hellere ville være 
et andet sted eller bare hellere ville gøre tin-
gene på en anden måde, bliver du anspændt 
og påvirker barnet.

Bevar de mindstes rytme
Ifølge Bente Edslev gælder det også om be-
vidst at vælge hvilke juleaktiviteter og tradi-
tioner, der skal være i den lille, nye familie, 
når julen skal komme de mindste til gode.

„Hvis børn er normale og velfungerende, 
vil de ofte, fra de er cirka tre år, kunne klare 
rigtigt meget julefræs. Inden da gælder det 
om at udvælge nogle få ting, ellers risikerer 
børnene at blive overstimulerede. For børn 
under et år er det vigtigt at huske, at de ikke 
har megen glæde af julens specifikke aktivi-
teter. Børnene har glæde af samværet med 
de voksne, når de kan mærke de voksnes 
glæde.” 

Skab ro og hold fast i de mindstes sædvan-
lige rytme. Tilpas juleaften, julefrokoster og 
så videre efter børnene, lyder rådet videre. 
Det tager de voksne ikke skade af, mens bør-
nene risikerer at blive vrøvlede og kede af det, 
hvis de bliver hevet ud af rytmen samtidig 
med, at de måske er et andet sted, og tingene 
i det hele taget er anderledes, end de plejer 
at være:

„Mange familier kører efter et fast og traditi-
onsbundet program for eksempel juleaften.  
Gør et forsøg på at tænke anderledes og se på 

traditionerne med nye øjne. 
Man kan sagtens gå rundt om juletræet klok-
ken 16.30. Så kan både forældre og bedstefor-
ældre få billeder af de små børns første tur 
rundt om træet, og oldemødre har intet imod 
at skubbe programmet, så de også kan være 
med uden at blive for trætte,” siger Bente 
Edslev.

Julemiddagen kan også serveres klokken 
fem eller halv seks, så børnene får mad på 
den tid, de plejer til hverdag. Det vil være til 
gavn for hele selskabet, at børnene er glade 
og friske. 

„Forestil dig, hvordan verden ser ud fra et 
10 måneder gammelt barns synspunkt, og 
hvad du selv ville kunne klare som treårig,” 
foreslår hun og opfordrer desuden til et ser-
viceeftersyn, når det gælder gavetraditio-
nen.

„Børn på et, to eller tre år har ikke glæde 
af at skulle åbne 20 gaver oveni hinanden 
– oven i købet efter deres sædvanlige sen-
getid. Spørg jer selv og hinanden om, hvem 
traditionen er til for? Er det jer eller børnene, 
der har glæde af det? Prøv for eksempel at 
fordele gavegivningen ud over døgnet, giv 
nogle gaver om eftermiddagen og nogle igen 
næste dag,” siger Bente Edslev. k

Læs mere på de næste sider ➜

… så blev det endelig jul …

 
 Børn på et, to eller tre år har ikke glæde af  

at skulle åbne 20 gaver oven i hinanden – oven  
i købet efter deres sædvanlige sengetid.”
                  Bente Edslev, børnepsykolog
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December måned:

Agenda for en god juleaften 0-6 mdr.
•  Baby har et meget 

begrænset behov for 
juleaktiviteter.

•  Tag udgangspunkt 
i dit barn, og sæt dine 
egne behov i baggrunden.

•  Skab ro og tryghed.
•  Lad barnet følge sin rytme.
•   Tag barnets egne ting 

med, når du tager ud 
– f.eks. dyne og pude.

•  Hvis der er meget uro, 
eller der sker meget  
mere, end der plejer,  
kan barnet blive 
meget uroligt. 

 6-12 mdr.
•  Dit barn kan begynde at få noget ud af  

at være sammen med mennesker i kort-
ere tid – f.eks. ved julekomsammener.

•  Mor og far er stadig primærpersoner.
•  Vær opmærksom på barnets reaktioner. 

Hvis I er sammen med mange, bliver 
 barnet hurtigere overstimuleret 
og får svært ved at falde til ro.

•  De primære omsorgspersoner skal 
putte barnet.

•  Forsøg at skærme det lille barn, 
når det lige er vågnet – vent med 
at gå ind til julefrokostbordet, ind-
til barnet lige har sundet sig.

•  Barnet kan få stimuleret sine sanser 
ved for eksempel at se, lugte og smage. 
Det kan være helt enkle ting som 
at se stearinlysene blive tændt der-
hjemme eller lugte til en brunkage.

 2-3 år
•  Barnet er nu så gammelt, at det ved 

hjælp af billeder kan erindre jule-
aktiviteter fra de foregående år.

•  Finder glæde og tryghed i de samme, 
gode traditioner, som det har oplevet 
tidligere.

•  Mindre afhængig af rutiner og kan  
magte flere aktiviteter, men stadig 
kun i kortere tid og ikke hver dag hele 
julen igennem.

•  Aktiviteter kan f.eks. være adventsarran-
gementer hos familiens venner, juletræs-
fester på mors og fars arbejdsplads eller 
luciaoptog i storesøsters børnehave.

•  Forklar i forvejen, hvor I skal 
hen. Hvem, I skal være sammen 
med og hvad, der skal foregå.

•  Kan være med til at lave julede-
korationer og sætte gran i ler.

•  Kan forstå små, lette bøger, der fortsæt-
ter dagen efter med et nyt kapitel.

•  Tag evt. mad med, som du ved, bar-
net spiser, når I skal til julefrokost. 
Mange små børn er ikke til sild.

Juleaktiviteter i børnehøjde
 3-5 år 
•  Jo ældre barnet bliver, jo 

nemmere kan barnet om-
stille sig og deltage aktivt  
i julens aktiviteter også 
halv- og heldagsarrange- 
menter.

•  Inddrag barnet i de prakti-
ske gøremål med at pynte 
op, pynte juletræ, bage ju-
lekager og dække julebord.

•  Tag en taske med barnets 
egne ting med, når I tager 
ud på julebesøg. Så er bar- 
net ikke kun tilstede på an-
dres bekostning. Lad bar-
net selv vælge 3-5 ting, der 
er vigtige for barnet lige nu. 

•  Tag med til arrangemen-
ter i barnets institution. 

 Det er mindre vigtigt i vug 
 gestuealderen, hvis I er  
 ved at få juleri nok. Men 
  det er vigtigt for børne- 
 havebarnet. 

 Baby 0-1 år
•  Lad de små børn beholde deres rytme 

og læg dem gerne i seng, før al festi- 
vitas er overstået. Det er ikke synd 
for dem. 

•  Hvis bedsteforældrene eller forældrene 
gerne vil have billeder af barnets første 
dans om  juletræet, så gå rundt om 
træet om eftermiddagen før julemid-
dagen allerede kl. 16.30. Det passer 
sikkert de ældre i familien fint.

•  Gør et forsøg på at tænke anderledes. 
Kan vi holde jul på en helt ny måde i år?

•  Lad de primære omsorgspersoner 
putte barnet og give det mad. 

•	 Tag barnets egen dyne, lagen og pude 
med. Hvis det ligger i en frem- 

med seng  omgivet af frem-
mede dufte, kan det være 

svært at falde i søvn. 
•   Børn under et år 

 har ingen forvent-
ninger om gaver 
og jul. Det er nog- 
et, vi voksne har 
på deres vegne. 

De større 3-5 år
• Ligesom hos de 1-2-årige:  
 Kom i  god tid. 
•  Ventetiden juleaftensdag kan  

være lang for et lille barn. Inddel 
dagen i perioder, så man skiftevis  
er sammen med barnet om akti-
viteter inden- og udenfor – det er 
fint, hvis det er aktiviteter i bør- 
nehøjde, som børnene kan huske 
tilbage på.

•  Nogle familier går i kirke, mens  
andre går en tur eller tager i skoven 
og først fælder juletræet juleaften. 
Børnene kan godt komme med i 
kirke, hvis gudstjenesten er bør-
nevenligt tilrettelagt - dvs. at det 
er ok, at børnene larmer lidt, eller 
at man rejser sig og går halvvejs.

• Involvér børnene i de praktiske 
  gøremål i løbet af dagen.
• Giv en gave om eftermiddagen, 
 som børnene kan lege med.
•  Hvis du selv er vært, så sørg for  

at uddelegere opgaver på forhånd,  
så der er tid til at hjælpe børnene 
gennem ventetiden.

Tumling 1-2 år
•  Kom i god tid til juleaften hos 

familiemedlemmer, så barnet 
har tid til at vænne sig til om- 
givelserne.

•  Sørg for at holde barnets  
rytme både med frokosttid  
og middagslur. 

•  Hvis der først er dækket op til 
fælles frokost kl. 14, så sørg  
for at have lidt mad med selv.  
Vuggestuebarnet er måske  
vant til at spise kl. 11, så der 
ringer maveuret. 

•  Giv den første gave efter 
middagsluren.  Der er barnet 
mest oplagt.

•  Spis for eksempel julemiddagen 
allerede kl. 17.30. Så er der bed-
re tid til at nå at danse om jule-
træet, inden barnet skal i seng.

•  I kan også rykke dansen om 
det fine træ til tidligere på 
dagen før aftensmaden. 

•  Ved sovetid: Husk barnets 
egne ting. Se under de 
 0-1-årige.

Gaver på en god måde
Spred gaverne ud
Fordel gaverne ud over hele julen. I stedet 
for at pakke alle gaverne op juleaften er 
det en god idé at få gaverne efterhånden, 
som man mødes med de forskellige 
familiemedlemmer. 

Giv en gave eller to om eftermiddagen 
Forsød den lange ventetid med en eller 
flere gaver på forskud. Helst noget med 
legetøj eller et spil i, så børnene har 
noget at lave om eftermiddagen.

Hjælp med at styre udpakningen
De voksne skal hjælpe børnene med at 
få ro på, når der pakkes gaver ud. Det er 
vigtigt, at en af forældrene sidder nede 
på gulvet ved siden af barnet, der pakker 
op. 

Sæt gaveudpakningen i system
Lad alle i selskabet pakke en gave op efter 
tur, mens alle de andre kigger på. Lad de 
mindste begynde og gå efter alder. Hvis 
der er for mange tilstede, så gør det evt. 
kun med børnene.

Lær børnene at sige tak
Når børnene pakker en gave op ad gangen 
og finder ud af, hvem den er fra, får de også 
lært, at gaver er noget, man skal sige tak for. 

Gør ikke forskel
Det gør ondt på både de lidt større børn 
og voksne, hvis de oplever, at der bliver 
gjort forskel med gaverne. Giv derfor 
for nogenlunde det samme beløb til 
børnene. Det er en god idé at få aftalt en 
beløbsramme på forhånd med familien.

Mange eller få gaver 
Børn skal være ret gamle, før de kan forstå, 
at en lille gave kan have været langt dyrere 
end en stor. Man behøver ikke at tælle gaver 
og lave millimeterdemokrati på antallet af 
gaver. Men hvis der er flere børn samlet ju-
leaften, er det godt at sørge for, at 
der ikke kun er tre gaver til 
det ene barn, mens der 
er 15 til det andet. 

Kilde: De gode råd om 
decemberaktiviteter, 
juleaften og gaver er 
udarbejdet på bag-
grund af børnepsy-
kolog Bente Edslevs 
overvejelser og 
anbefalinger. ➜

 1-2 år
•  Barnet kan begynde at have 

glæde af TV’s julekalendere for 
børn og de sange, der er der.

•  Se julekalenderen sam-
men med dit barn.

•  Vigtigt stadig at bevare 
barnets daglige rytme med 
spise- og soverytmer. 

•  Læs små bøger om julen 
med børnene – men bøger, 
der slutter.

•  Gentag gerne de samme 
ritualer år efter år. Læs f.eks. de 
samme bøger igen til næste år.

•  Selv om de ikke nødvendigvis 
kan synge med, kan bør-
nene godt lide, at du synger 
julesange med dem. Både 
moderne og klassiske.

•  Pres ikke barnet til at give 
knus eller sidde på skødet 
af familiemedlemmer, I ikke 
ser så tit. Vent til barnet selv 
tager initiativ til kontakten.
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 Juleaften må man godt lyve over for sine 

børn og sige, at man rigtigt var på toilettet og 
ikke inde i et rødt polyesterkostume.”

               Jørn Martin Steenhold, fremtidsforsker og pædagog 
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 ”Julemanden har 
lånt farfars sko!”

„Neeej, det ER julemandens egne sko, og farfar ER altså på 
toilettet.” Du må gerne lyve lidt for dine børn på den store 

aften, siger en ekspert i børns rollelege. Her får du viden om 
de mindstes forhold til den hvidskæggede mand + vigtige råd 

om, hvordan du bliver en god julemand.
TEKST LENE EJG JARBØL 

FOTO SCANPIX

Succes som julemand 
– 5 gode råd!

 1.   Kram ikke mor for meget. Det ska- 
ber forvirring hos børnene og er en 
helt anden leg.

2. Hvis et barn reagerer med gråd, 
så hold dig på afstand. De små skal 
have lov til at være iagttagere og be- 
høver ikke at deltage aktivt. Børn lær-
er også meget af bare at sidde og 
betragte.

3. Hvis børnene ikke er alt for 
bange, kan julemanden måske for- 
søge at give hånd. Men ikke noget 
med knus – det kan være grænse- 
overskridende.
 

4. Hvis børnene er meget utrygge 
ved situationen, er det en god idé, 
at mor eller far tager dem op på 
armen under julemandsseancen. 

5. Juleaften må man gerne lyve lidt 
for at bevare magien. Hold derfor 
fast i forklaringen over for ungerne 
om, at farfar var på toilettet og altså  
ikke var inde i julemandskostumet
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 Ho, ho, ho. En mørk stemme lyder 
ude fra terrassen, og så banker det 
på glasdøren ind til den julepyntede 
stue. Ind træder en mand med stort , 

hvidt skæg og en rød dragt, og over skulderen 
bærer han en stor sæk fuld af gaver. 

„Er der nogle søde børn her, brummer han og 
sætter kurs mod selskabets mindste deltagere. 
„Jaaaa,” råber alle begejstrede i kor – lige med 
undtagelse af én af de små, der i stedet bryder 
ud i krampagtig gråd. Den lille pige nægter at 
se mere på den skæggede mand og gemmer an-
sigtet ved mors hals.

Hvis scenen lyder bekendt så fortvivl ikke, 
for den lille piges reaktion er helt naturlig, for-
tæller ekspert i børns lege, fremtidsforsker og 
pædagog Jørn Martin Steenhold. I stedet op-
fordrer han forældre og bedsteforældre til at 
blive ved med julemandslegen år efter år – også 
selv om man risikerer, at de allermindste bliver 
forskrækkede. 

„Julemanden er et familierollespil, som man 
kan blive ved med at holde kørende altid. Det 
er klart, at når et lille barn møder julemanden 
for første gang, så kan det blive bange. Det er 
en indbygget refleks i os alle, at vi bliver bange 
for det ukendte. Men året efter vil den lille pige 
have opbygget en erfaring og ved nu, hvad der 
skal ske, når den hvidskæggede mand banker 
på døren,” siger Jørn Martin Steenhold.

Bevar magien
Julemandslegen er en leg, der har karakter af 
en ceremoni. Julemanden skal se ud på en be-
stemt måde. Han har nærmest et sæt standard-
sætninger, hvor ”ho, ho, ho” topper på hitlisten 
som de mest brugte julemandsord. Og han gør 
tingene i en helt klar rækkefølge.

„Netop forventningerne er en stor del af 

julemandslegen. Og så handler 
det også om at bevare magien,” 
fortæller Jørn Martin Steen-
hold. Det bedste er nemlig, hvis 

man kan få de børn, der har op-
daget, at farfar tilfældigvis altid 

skal på toilettet, lige inden juleman- 
den kommer, til at blive bare lidt i tvivl.
Børn elsker gode skrøner. Men de gode 

historier må godt have en snært af sandhed. 
Når børn er mellem to-tre år, så bevæger de sig 
ind og ud af fantasi og virkelighed. Det er ikke 
altid til at skelne, hvad der er hvad. 

Når børnene bliver fire-fem år, begynder de 
fleste at opdage, at julemanden ikke bare har 
lånt fars briller eller farfars sko, men at det rent 
faktisk er far, farfar eller morfar derinde bag 
skægget. Alligevel vil man kunne se den fem-
åriges blik søge mors og fars, når han hårdnak-
ket påstår, at det altså ikke var julemanden, 
der kom på besøg. For tænk, hvis det rigtigt var 
julemanden. Her har Jørn Martin Steenhold et 
godt og kontant legeråd: Lyv lidt!: „Juleaften 
må man godt lyve over for sine børn og sige, at 
man rigtigt var på toilettet og ikke inde i et rødt 
polyesterkostume,” griner Jørn Martin Steen-
hold. 

Legens mange facetter
Når forskerne snakker om lege, deler de dem 
ofte ind i forskellige kategorier. Julemandsle-
gen passer ind i flere kasser. Først og fremmest 
er julemandslegen en rolleleg: Et familiemed-
lem klæder sig ud og indtager en rolle, og de 
øvrige deltagere spiller med. 

Dernæst er det en konversations- og for-
tælleleg. På spørsmålet: ”Har du opført dig 
ordentligt i år,” er der kun ét muligt svar, hvis 
man vil opretholde legen. Nemlig ”ja,” selv om 
det måske ikke helt er sandt. 

Så er legen selvfølgelig en fantasileg, og en-
delig kan julemandslegen også ende som en 
dramatisk leg, siger Jørn Martin Steenhold og 
hentyder til, at de lidt større børn pludselig kan 
lave drama omkring uønskede gaver. Eller som 
han selv var ude for i sin egen barndom, hvor 
der pludselig gik ild i julemandens kunstige 
skæg. 

„Der bredte sig en vis panik. De voksne blev 
vist lidt bange, og de små børn græd, fordi ju-
lemanden blev afsløret som en eller andens 
onkel.” Uanset hvad legen hedder, og hvordan 
den ender, er der dog én pointe, som Jørn Mar-
tin Steenhold mener, de voksne skal holde sig 
for øje: Trygge børn tager ikke skade af at møde 
julemanden.  k


