Det tredje barn.
I en familie med tre børn oplever forældre ofte det sidste barn som langt det nemmeste. På mange
måder udfordrer dette barn ikke familien i samme grad som de to første. Det går generelt stille
omkring, sover når det skal og stiller ikke ret mange krav m.h.t. at blive underholdt af far og mor. I
hele taget virker det ofte til at være det mest harmoniske og tilfredse af børnene - i hvert fald i
barnets første leveår. Det er sikkert sådan, fordi graviditeten er gennemlevet to gange tidligere, så
de ni måneder foregår noget mere afslappet end de to første gange – og det påvirker fosteret.
Spørger man barnet når det er blevet lidt ældre, giver det imidlertid ofte udtryk for at føle sig
overset og mindre elsket end resten af familien.
Når barnet ofte får disse følelser, hænger det sammen med flere oplevelser.
De ældre søskende ser yngste barn som virkelig yngst og respekterer derfor ikke barnets følelser, så
når det eks. bliver vred og stamper i gulvet, får det et overbærende smil til svar – og forældre
reagerer ofte på samme måde. Når barnet kommunikerer, er familien fristet til at overhøre det, da
barnet ofte fortæller noget der allerede er hørt to gange tidligere.
Som forældre er det vores fristelse at overse barnet, fordi det ofte er et stille barn, fordi vi to gange
tidligere har oplevet alt hvad et barn foretager sig og derfor ikke reagerer så intens som da det skete
første gang. Vi synes også det er hyggeligt med et lille barn i familien, hvorfor vi også ubevidst
forsøger at fastholde barnet som lille, med manglende respekt til følge.
Barn nummer tre, har derfor brug for, at forældre er særlig bevidste, så det bliver respekteret og hørt
når det giver udtryk for sine følelser og meninger, ligesom vi som forældre må være særlig
opmærksomme på barnet i hele taget, da det ofte færdes ubemærket og derfor let får for lidt
opmærksomhed.
Generelle stikord for dette barn er: Føler sig udenfor i familien, kan virke mindre involveret, men er
dog meget involveret, og ser alt hvad der foregår i familien.
For at få opmærksomhed, bliver nummer tre ofte manipulerende, charmerende, er anderledes end
resten af familien, er selskabelig hvis det føler sig tryg, er fremmelig, indtagende og stædig.
Med venlig hilsen,
Steen Palmqvist

