
Hen-imod-alternativer til

du må ikke bande
Et barn bander igen og igen – hvad gør du?

Udover det afklarende spørgsmål: ”Ved du egentlig, hvad det ord bety-

der? Ved du, hvad det er, du siger til mig/dine venner?” – som ofte afslører, 

at barnet ikke kender betydningen af de bandeord han/hun siger – kan 

du nedenfor se 10 bud på, hvilke hen-imod-sætninger du som voksen for 

eksempel kan sige i situationen – samt hvilke værdier sætningerne ærer.

1. ”Husk respekten!” (værdien respekt æret).

2. ”Ups! Hvor er din ’Tal Pænt-knap’ henne?” (værdien humor æret).

3. ”Selv når vi er vrede/kede af det, taler vi med respekt til hinanden” 

(værdierne anerkendelse og respekt æret).

4. ”Du behøver ikke at bande for at trække et nyt ’Dagens Ord’ i auto-

maten. Bare tryk på min albue og sig ’kykkeliky!’, så plopper jeg et 

nyt ord ud til dig” (værdien humor æret).

5. ”Ups! Skal du lige have to minutter, hvor du børster bandeordene 

væk? Og lidt ’Tal Pænt-saft’ bagefter?” (værdien humor æret).

6. ”Der er altid andre – og sejere – ord, man kan bruge, end bandeord. 

Kender du for eksempel ordet …? Det betyder …” (værdierne sta-

tus og læring æret).

7. ”Husk, at du er en rollemodel for andre – også for de mindre børn. 

De ord, du bruger, vil de måske også få lyst til at bruge. Lad os lære 

dem de flotte, seje ord” (værdierne perspektiv og ansvar æret).

8. ”Hvis du talte i en radioudsendelse i England, ville radioen have 

sagt ’biiiib’ lige der. Hovsa!” (værdierne perspektiv og humor æret).

9. ”Lad os liiige spole den sætning tilbage igen (’blblblblbl’). Og sige 

en sætning med mere solskin i” (værdierne humor og støtte æret).

10. ”Aj, jeg glædede mig liiige, til du fandt på et nyt, skørt ord at sige i 

stedet” (for eksempel ”av for fanden” bliver til ”av for panda”) (vær-

dien tillid æret).


