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Verstaan eers jou kind voor jy reageer 

Dis laatmiddag op ‘n luilekker Sondag, en ek sit buite en geniet die uitsig oor ons tuin, wat groen en 

welig geword het ná die heerlike reën. My rus word egter versteur deur twee kinderstemme. Ek 

hoor hulle kibbel oor wie se beurt dit is met die pienk opblaaskussing in die swembad te speel. 

Geïrriteerd staan ek op om hulle tot orde te gaan roep. 

Gelukkig vir die twee skepseltjies onthou ek toe van “The Parent’s Handbook” en die raad wat Don 

Dinkmeyer en Gary McKay vir ouers het. Hulle skryf dat dit baie belangrik is dat ouers eers probeer 

om hul kinders se negatiewe gedrag te verstaan voordat hulle optree om die gedrag reg te stel. 

Kinders toon negatiewe gedrag hoofsaaklik om vier redes, naamlik omdat hulle aandag soek, om 

hulle eie wil af te dwing (magstryd), om terug seer te maak as hulle seergemaak voel (wraak) of 

omdat hulle uiters ontmoedig voel en nie glo dat hulle sukses sal behaal nie (passiewe gedrag). 

Terselfdertyd ervaar ouers tipiese emosies wanneer kinders hierdie gedrag toon. Om die rede vir die 

kinders se gedrag beter te verstaan, kan ouers dus hulle eie emosionele reaksie as leidraad gebruik. 

Indien ‘n ouer geïrriteerdheid ervaar, is dit ‘n aanduiding dat die kind aandag soek. Omdat die ouer 

nou verstaan wat die kind se behoefte is, kan hy dan toepaslik optree en op ‘n positiewe manier 

aandag gee aan die kind. In my geval kon ek byvoorbeeld besluit het om saam met my kinders te 

gaan swem, in plaas daarvan om met hulle te raas. 

‘n Gevoel van woede en dat jy uitgelok word is ‘n aanduiding van ‘n magstryd en dat die kind sy eie 

wil probeer afdwing (tipiese ‘terribly two’s:’Ek wil self!’). Moet dan nie toetree tot die magstryd nie, 

bly eerder kalm stel perke. Moedig die kind oor die algemeen aan om op ‘n positiewe manier keuses 

te maak, en moedig selfstandigheid en eie besluitneming aan. 

Wanneer ‘n ouer seergemaak voel deur ‘n kind se gedrag, is dit ‘n aanduiding dat die kind 

seergemaak voel en reageer deur ander seer te maak (wraak). Weerstaan die versoeking om terug 

te kap, en fokus eerder daarop om jou verhouding met die kind te verbeter en die kind te verseker 

van jou liefde. 

Ouers voel mismoedig wanneer hulle kinders passiewe en ontoereikende gedrag toon. Hierdie 

kinders reageer nie op hul ouers se pogings nie, en hulle passiewe gedrag verbeter nie. Skakel alle 

kritiek uit en fokus op die kind se sterk eienskappe en positiewe gedrag. Moedig pogings, hoe gering 

ook al, om gedrag te verbeter aan en moenie moed verloor nie. 

Kuier gerus by http://uitkykpunt.blogspot.com vir meer Uitkykpunt-bydraes en skakels na nuttige 

webtuistes. 
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