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Det er, som om mit hoved er 
fyldt med antenner, og jeg op-
fatter alting, fordi jeg hele tiden 
prøver at forudse, hvornår der 
mon kommer et nyt skænderi.

ASTA, 16 ÅR ”

”

”

KAN DU GENKENDE NOGLE AF DISSE UDSAGN?

Her kan du læse en række udsagn fra andre børn og unge, der også har oplevet store konflikter i 
deres familie. Måske du kan genkende et eller to eller flere?

Når man går med den slags tanker og følelser, så er det rigtig vigtigt at få hjælp, og at man 
ikke er alene med sine følelser. Vi håber, at denne bog kan blive en god hjælp for dig.

Jeg prøver virkelig ikke at 
tænke på de gange, min mor og far 
har været oppe at slås, men nogle 
gange fylder tankerne alligevel alt 
for meget.

FREDERIK, 12 ÅR

”

” Jeg har ikke lyst til at tage 
hjem, men gør det alligevel, for-
di jeg vil tjekke, om alt var okay.

AMIR, 16 ÅR
At bo i min familie er som at 

bo i et minefelt. Man ved aldrig, 
hvornår man træder forkert.

OLIVER, 13 ÅR

Når mine forældre 
skændes, går jeg altid ind 
på min storebrors værelse 
og spiller iPad sammen med 
ham.

MALTE, 7 ÅR

Det hele ser så godt ud 
udefra, men træder du ind ad 
døren, ser vores virkelighed 
helt anderledes ud.

MARIE, 14 ÅR

Jeg er bange for, at 
når jeg tænker tilbage på 
min barndom, kan jeg 
kun huske konflikterne og 
skænderierne.

VIOLA, 9 ÅR

Jeg vidste aldrig, og 
ved stadig ikke, hvem jeg 
kan stole på. Min mor siger 
et. Min far siger noget helt 
andet.

MOHAMMED, 9 ÅR

Jeg kan ikke falde i søvn om 
aftenen, før jeg er helt sikker på, at 
min mor og far sover. Tit skændes de, 
og min mor tror, at min søster og jeg 
sover. Men det gør vi ikke. Vi lader 
bare som om.

                                              SUSAN, 15 ÅR

Jeg kan bedst lide, hvis 
det bare er min far, der er 
med til forældremøde. Tit tror 
jeg, de kan se på min mor, at 
hun er ked af det.

                   MADS, 10 ÅR

”

”

”

”

”
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Vi er glade for, at du sidder med denne bog i hånden og måske allerede er gået i gang med 
at læse den. Vi har skrevet bogen til dig, fordi vi ved, at rigtig mange børn og unge føler sig 
alene med deres følelser og tanker, når de oplever store og voldsomme ting i deres familie. I 
bogen kan du få viden, og indhente erfaringer fra andre børn og unge, og der vil være øvelser, 
som du selv kan afprøve og arbejde med. 
Tegningerne i bogen er lavet, så du kan tegne videre på dem og farvelægge dem, hvis du har 
lyst. På den måde ender bogen med at blive din helt egen personlige og sikkert meget flotte 
bog. 

En bog med plads til gode oplevelser og kærlige følelser
Selvom voldsomme konflikter og vold i familien er meget alvorligt og trist, er det bestemt 
ikke meningen, at denne bog skal være trist. Tværtimod. Der er plads til alvor, men der er 
også masser af plads til, at du kan sætte ord på de gode oplevelser og fortælle, hvad og 
hvem du holder af. Du kan også fortælle, hvor du finder din styrke og dine superkræfter fra. 
Alle børn og unge har nemlig rigtig mange ting, som gør dem glade, og som de er gode til, 
og det gør dem til noget ganske særligt. Det vil vi gerne give dig mulighed for at blive endnu 
klogere på med denne bog. 

Rækkefølge og forskellighed
Du kan vælge at læse bogen og lave øvelserne fra start til slut. Du er også velkommen til at 
hoppe rundt i bogen, alt efter hvad du har lyst til. Begge dele er helt okay. Bogen er skrevet 
til skolebørn i alle aldre, og der er stor forskel på lige at være startet i skole og ved at være 
færdig med skolen. Det er slet ikke sikkert, at alle de mange spørgsmål 
i bogen er lige vigtige for alle. Mennesker er forskellige. Nogle elsker 
mange spørgsmål og har mange tanker, de gerne vil dele. Andre har 
ikke så mange ord eller lyst til at dele, og så er det helt okay bare at 
vælge nogle af spørgsmålene og svare på dem. Hvis der er noget af 
det, du læser, som du ikke kan forstå, så er det ikke dig, der er noget 
galt med. Hvis du synes, bogen er lidt for svær at læse og arbejde 
med alene, har du måske en voksen, som du er tryg ved, og som du 
kan spørge om hjælp. Måske du kan få den voksne til at forklare dig de 
ting, du finder svære. Du skal selvfølgelig kun svare på de spørgsmål, som 
du har lyst til, og som er vigtige for dig. Igennem hele bogen finder du faktabokse, som mest 
er skrevet til dem, der elsker viden, eller som er lidt ældre.

Det er din bog – du bestemmer
Vi vil anbefale dig, at du giver dig god tid til at arbejde med bogen og måske finder et roligt 
sted, hvor du kan gøre det ekstra hyggeligt for dig selv. Hvis du kan lide at lytte til musik, 

Hej
kan du sætte musik på, mens du arbejder med bogen. Du kan måske lave et glas saft eller 
lidt mad og nyde det imens. Du kan både arbejde i bogen sammen med andre, eller du kan 
sætte dig alene i fred og ro. 
Det er din bog. Det er dig, den handler om. Og det er dig, der bestemmer, hvad der skal stå 
i den. Det er også dig, der bestemmer, hvem du har lyst til at vise bogen til. Du kan arbejde 
i den sammen med nogen. Eller hvis du har lyst, kan du vise, hvad du har skrevet og tegnet 
til nogle voksne, du har tillid til. Rigtig mange børn og unge oplever, at det hjælper. Vi håber, 
at det også kan hjælpe dig. 

På den allerførste side i bogen er der plads til, at du både skriver dit eget navn, men også 
navnet på den eller dem du gerne vil dele bogen sammen med.

Rigtig god læse-, skrive- og tegnelyst!

LÆSETIPLÆSETIP
Hvis du er rigtig glad for 
at læse og gerne vil vide 
mere om bogen, så kan 
du læse videre på næste 
side. Hvis du hellere vil 
hoppe direkte videre til 
første øvelse på side 16, 
så gør du bare det. 

 S.6

De næste sider indeholder mange 
svære ord og henvender sig måske 
mest til de ældre børn og unge. 

Yngre børn vil dog få meget ud af 
at læse de kommende afsnit sam-
men med en voksen. Husk at spørge 
til de ord eller sætninger du ikke 
forstår, så kan den voksne du læser 
bogen med måske forklare dig, hvad 
det betyder.

GÅ TIL SIDE 6 OG SKRIV DIT NAVN

FAKTABOKS
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ud af, hvad de selv føler. Måske har de svært 
ved at huske, hvad de godt kan lide, hvad der 
gør dem Glade, og hvad de er gode til. Derfor 
er der også plads i bogen til rare oplevelser, 
Glade følelser og håb for fremtiden.

Bogen er skrevet til dig, så du kan blive 
klogere på, hvordan børn og unge oplever 
store konflikter eller vold i deres familie. Vi 
håber, at bogen kan hjælpe dig med at få sat 
ord på nogle af alle de oplevelser, tanker og 
følelser, du går rundt med. På den måde er 
tankerne ikke kun inden i dig, hvor de måske 
giver dig mavepine, men de får også lidt plads 
uden for dig. 

LÆSETIPLÆSETIP

Derfor har vi skrevet bogen til dig
Vi har skrevet denne bog, fordi vi ved, at det kan være 
svært for mange børn og unge, der har oplevet vold-
somme ting i deres familie, at fortælle og sætte 
ord på deres oplevelser og følelser. Måske fordi 
de ikke er sikre på, at andre vil forstå dem. 
Måske fordi de føler sig pinlige over det, der sker 
i deres familie, eller fordi de har fået at vide, at 
de ikke må fortælle det til nogen. Det kan også 
være svært at fortælle andre om store konflikter i 
ens familie, fordi det er svært at vide, hvad man skal 
sige, og man føler sig Forvirret og Bange og måske endda 
Forkert. 

Det er vores håb, at denne bog kan vise dig, at du ikke er alene. Rigtig mange børn og unge 
har haft de samme oplevelser som dig og mange af de samme følelser og tanker, som du går 
rundt med. Nogle af de mange børn og unge har delt deres erfaringer i denne bog. Nogle af 
deres erfaringer minder måske om dine, og andre kan være meget forskellige fra det, du har 
oplevet. 

Hvem er bogen skrevet til?
Denne bog er skrevet til børn og unge, som har haft store og voldsomme konflikter eller 
oplevet vold i deres familie. Vold i en familie kan for eksempel være trusler, rusk, slag og 
skub. Eller det kan være sårende ord, der gør ondt, eller en ofte meget dårlig stemning, der 
får en eller flere i familien til at føle sig forkert og uvelkommen. For børn og unge kan det 
nogle gange gøre mindst lige så ondt at se enten sin mor, far eller søskende være uvenner og 
voldelige over for hinanden, som selv at blive slået eller råbt ad. 

Hvordan kan bogen hjælpe?
Når børn og unge oplever voldsomme konflikter eller vold i deres familie, kan de nogle gange 
føle sig alene. De kan få ondt i maven og gå rundt og være bekymrede for deres forældre, 
søskende og sig selv. Og de kan føle sig Triste og måske også Vrede. Det er både meget for-
ståeligt og faktisk sundt. 

Når mennesker oplever svære ting, er det helt normalt, at vi føler og viser ubehag. Det er 
sådan, vi selv og andre kan blive opmærksomme på, at der er noget, der skal ændres. Det 
er også helt almindeligt, at man bliver Forvirret, når livet på den ene eller den anden måde 
er besværligt. Mange børn og unge oplever, at de får Triste følelser og har svært ved at finde 

Du er ikke alene

Selvom dette er en bog fyldt med øvel-
ser med masser af plads til, at du selv 
kan skrive og tegne, så er der også rig-
tig mange ord. Så vi anbefaler, at alle 
børn, der ikke er vant til at læse, eller 
som hellere vil koncentrere sig om 
øvelserne, får en tryg og rar voksen til 
at læse bogen højt. Det er også helt 
okay at bede den voksne om at skrive 
dine svar ned. Så kan I også snakke om 
øvelserne sammen. Det kan være en 
hyggelig ting at gøre sammen.

Selvom du er en god læser, og har 
nemt ved det og sagtens kan lave alle 
øvelserne selv, anbefaler vi dig alli-
gevel at dele nogle af øvelserne med 
en voksen, du er tryg ved. For det kan 
være svært at skulle gå med så mange 
voldsomme oplevelser alene. Ved 
nogle af øvelserne har vi markeret, at 
her er det en god idé, at du deler det 
med en voksen. 
Men husk, at det selvfølgelig er dig, 
der bestemmer, og at du skal bruge 
bogen præcis, som du har lyst til.

         Der er flere i min klasse, hvis 
forældre også er skilt, men deres 
forældre er stadig gode venner og 
kan snakke sammen. Sådan har det 
aldrig været med mine forældre.

EMMA, 12 ÅR

         Jeg bliver rigtig bange, når mine 
forældre begynder at diskutere eller er 
uenige. Jeg er bekymret for, at de kommer 
op at slås, for det har jeg prøvet så mange 
gange, selvom de siger, de har styr på det.

MADS, 13 ÅR 

• Næsten hvert 6. barn har 
oplevet vold i deres eget 
hjem?

• Hvert 12. barn har været udsat 
for psykisk vold fra en eller 
begge af deres forældre?

• 5 % af alle børn og unge i al-
deren 7-18 år har været udsat 
for grov vold?

• 1 % af alle børn og unge i al-
deren 7-18 år har været udsat 
for seksuelle overgreb?

 S.20

VIDSTE DU, AT:

PÅ SIDE 20 KAN DU LÆSE MERE OM DE FORSKELLIGE 
FORMER FOR VOLD, BØRN KAN OPLEVE.

KILDE: OLDRUP, 2017.

”

 ”
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        Min far måtte ikke vide, at min 
mors nye kæreste var voldelig, for så 
ville han bare blive sur. Og min mor 
måtte ikke vide, at min far drak lidt 
for meget, for så måtte vi ikke komme 
hjem til ham. Jeg var altid bange for at 
sige for meget. Så derfor sagde jeg ikke 
noget, eller også svarede jeg: ”Det ved 
jeg ikke”, hvis de spurgte mig.

ABDUL, 12 ÅR

ARBEJDET MED RYGSÆKKEN

Ingen børn og unge skal bære rundt på en alt for tung rygsæk alene. Det er alt for hårdt og 
trist. Det er rigtig vigtigt ikke at gå alene med de voldsomme minder og oplevelser - men at 
kunne dele dem med nogen. Vi ved, at det for mange børn og unge ikke er det nemmeste i 

verden at tro på, at voksne vil passe godt på deres hemme-
ligheder. Det kan der være en god grund til, når man har 

oplevet meget svigt.

Vi håber, at når du går i gang med at se nærmere på 
denne bog og arbejde med den, kan du dele nogle 
af de bekymringer og voldsomme oplevelser med 
en eller flere trygge voksne. Når man deler de tri-
ste tanker eller voldsomme oplevelser, som gør 
ens rygsæk tung og besværlig, så har det faktisk 

ofte den effekt, at rygsækken bliver lettere. Og du 
skal vide, at du ikke er forkert! Husk det! Der er noget 

galt med det, der er sket. Ikke med dig. Det er altid de 
voksnes ansvar at opføre sig ordentligt over for børn.

At pakke positive erfaringer, viden og ideer ned i sin rygsæk
I løbet af livet, især når man er barn og ung, får vi hele tiden nye erfaringer, ny viden og nye 
ideer. Når man som barn eller ung oplever voldsomme konflikter eller vold i sin familie, 
følger der næsten altid dårlige minder og erfarin-
ger med. Men der følger også vigtige erfaringer 
med at have passet på sig selv. Måske har 
man kæmpet imod de dårlige oplevelser el-
ler været i stand til at skabe plads til glæde 
og leg igen. Alle de børn og unge, vi har mødt 
igennem årene, har altid lært en masse andet 
værdifuldt midt i alt det svære.

Den værdifulde viden og erfaring vil vi gerne 
hjælpe dig med at få øje på. For vi ved godt, at 
de kan være svære at få øje på. Men stol på os, 

det er der! Det er det altid! Og næsten 
alle børn og unge reagerer med at sige: ”Hvad? Jeg har da ikke passet 
på mig selv”. Eller: ”Jeg har da ikke sagt fra over for skænderierne eller 
volden.” Men når vi først har været på opdagelsesrejse i børnenes og de 
unges handlinger og reaktioner på de voldsomme oplevelser, så har vi 
altid fået øje på mange vigtige erfaringer, viden og smarte måder, hvorpå 
børnene har passet på sig selv. Vi er overbeviste om, at det også vil ske 
for dig.

Her i bogen giver vi dig mulighed for at kigge ned i din rygsæk. 
Altså ikke din fysiske rygsæk, som du bruger som skoletaske. 
Men en slags usynlig livsrygsæk, hvor dine minder og livser-

faringer ligger. Når børn og unge har haft mange 
voldsomme oplevelser i deres liv, 

kan deres rygsæk være fyldt 
med skræmmende og triste 

minder, som er meget tunge at 
bære rundt på. Og når man har en rygsæk, som fø-
les som om den vejer over 100 kilo, så er det svært 
at løbe og lege sammen med alle de andre børn og 
unge.

Mange børn og unge, der har voldsomme 
oplevelser i deres rygsæk, har fortalt os, 
at de føler, det er deres egen skyld, at de 
har det sådan. Eller de føler, at der er no-
get galt med dem. 

Kan du genkende følelsen af, at en gang imellem bærer du på en lidt for stor, tung 
og klodset rygsæk? Og føler du også, at der må være noget galt med dig? Hvis du genkender 
dette, så kan det være, at du vil prøve at skrive lidt om, hvad de tanker mon forsøger at 
fortælle dig?

RYGSÆKKEN

        Når mine forældre skændtes, lagde 
jeg mig under dynen og skruede helt 
op for min iPad, så jeg ikke kunne høre 
dem. Jeg troede bare, det var, fordi jeg 
var bange. Men så fandt jeg ud af, at det 
også var en rigtig god måde at beskytte 
mig selv på, så jeg ikke skulle høre alle 
deres ord og blive endnu mere bange.

KAREN, 15 ÅR

 ”

        Jeg var rigtig flov over, at min mor 
opførte sig sådan over for mig og mine 
søskende. Jeg ville hellere huske på alt det 
gode. Derfor snakkede jeg ikke med nogen 
om det, men det var som om, at alt det 
dårlige blev til en knude i min mave.

MAJA, 14 ÅR 

        Jeg vidste slet ikke, at der 
er så mange ting, som gør mig 
glad. Og jeg havde slet ikke 
tænkt over ”at gå sin vej” også 
er en god måde at passe på sig 
selv på. Jeg følte mig egentligt 
mest bange, når jeg gik.

MUHAMMED, 9 ÅR

 ” ”

 ”

 ”



I bogen inviterer vi dig til at gå på opdagelse i de gode erfaringer, den viden og de ideer, som 
du har fået, mens der foregik voldsomme ting i din familie. Undervejs vil vi løbende bede dig 
overveje, hvad du har lært, opdaget, blevet bedre til eller fundet brugbart. Har du mon fået 
nogle erfaringer, færdigheder, værdier eller mødt vigtige mennesker, som du skal pakke ned 
i rygsækken og tage med dig på resten af din lange livsrejse? 

Hvordan skal din rygsæk se ud? Skal den se ud som den i bogen, eller skal din egen livs-
rygsæk se anderledes ud? Hvilken farve skal den være? Skal den være mønstret, eller skal 
der være badges på med tegninger, tegn eller gode slogans? Hvis du har lyst, kan du farve 
rygsækken nedenfor, eller du kan tegne din helt egen.

DIN RYGSÆK TEGN DIN EGEN RYGSÆK

Denne rygsæk kan du tage med 
dig igennem bogen. Efter hvert 
kapitel er der tegnet en rygsæk, 
hvor du kan skrive eller tegne 
det, du har lært og gerne vil tage 
med fra de forskellige kapitler.

        Jeg kan godt lide at 
tænke på min rygsæk som 
usynlig. Så kan jeg altid luk-
ke øjnene og forestille mig, 
at den er lige der på min ryg, 
med alt det jeg kan, når jeg 
har allermest brug for det.

UMA, 14 ÅR

        Jeg forestiller mig min rygsæk som et af 
teltene i Harry Potter, hvor det ser småt ud, men 
når man går ind i det, er det kæmpestort med 
flere hyggelige rum. Sådan er det også med min 
rygsæk. Den er lille og ser helt almindelig ud, 
men når man åbner den, så bliver man overras-
ket over, hvor mange rum og lommer, der er, og 
der finder man alt det, jeg kan og har lært.

 
KAMMA, 9 ÅR

        Min rygsæk er lilla, for det 
er min yndlingsfarve. Den er lilla 
med badges på med alle mulige 
glade og sjove ord og tegninger.

MILLE, 7 ÅR

FARVELÆG

 ” ”

 ”
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        Der var rigtig tit dårlig stemning 
hjemme hos os. Jeg måtte ikke gå ud, 
men derhjemme var der heller ingen, som 
ville være sammen med mig. Når min 
storebror tjekkede mine beskeder til mine 
veninder, så blev jeg allermest rasende. 
Så havde jeg ikke noget privatliv.

AISHA, 16 ÅR

        Hjemme hos os bander vi rigtig 
meget, når vi taler til hinanden. Når 
mine forældre eller søskende kalder 
mig grimme ting, bliver jeg ked af 
det og føler mig forkert. Men nogle 
gange gør jeg selv det samme. Jeg 
ville ønske, vi kunne tale pænt til 
hinanden.
                                           MIRA, 14 ÅR

        Min mor har slået 
mig. Flere gange. Men 
jeg må ikke sige det til 
nogen.

HAMZA, 7 ÅR

 ”

Forskellige 
former for vold

Her i bogen bruger vi ordene ”store voldsomme konflikter” samt ordet ”vold”. I dette afsnit 
vil vi fortælle lidt mere om, hvad vi mener med de ord.

Konflikter
Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger eller svære følelser mellem 
mennesker. Konflikter kan opstå mellem to mennesker, som er uenige, og som ikke kan 
acceptere, at man ikke altid kan blive enige. Man behøver ikke altid 
at være enige. Konflikter kan føre til dårlig stemning og skæn-
deri. Konflikter kan være store eller små. Det er uundgåe-
ligt, at der opstår konflikter mellem mennesker, der er 
tætte på hinanden. Konflikter behøver som udgangs-
punkt hverken være farlige eller forkerte. 

Mange børn og unge, som har oplevet meget vold-
somme konflikter, bliver ofte bange, så snart de for-
nemmer, at der er små konflikter på vej. De ved nemlig, 
hvad det kan udvikle sig til. Ligesom man kan være allergisk 
eller overfølsom over for parfume, græs eller dyr, kan man også føle sig 
allergisk eller overfølsom over for konflikter. Som om man ikke længere kan tåle 
konflikter. Det er helt normalt, når man har oplevet alt for mange og for voldsomme 
konflikter i sin familie. Den slags overfølsomhed kan sagtens gå over igen.

Vold
Vi ved, at vold er et voldsomt ord for mange. Og måske er det ikke det ord, alle børn og unge 
selv ville bruge om de voldsomme oplevelser, de har oplevet i deres familier. I dette kapitel 
vil vi forklare, hvad vi voksne mener med ordet vold, og hvordan vold kan se ud.
Vold kan antage flere former. Vold kan være fysisk, psykisk, seksuel, ting (voksne bruger 
ofte ordet materiel) og økonomisk. 

FYSISK VOLD er den voldsform, som de 
fleste af os tænker på, når vi hører or-
det vold. Fysisk vold er at gøre skade på 
hinandens kroppe. I nogle familier kan 
konflikterne være så voldsomme, at det 
ender med, at den ene forælder slår den 

anden, eller 
måske slår 

barnet. 
Den fysi-
ske vold er, 
når et barn for eksempel bliver slået 
med en flad eller knyttet hånd. Det kan 
også være, hvis barnet bliver slået med 
en ting, bliver sparket, rusket, skubbet 
eller revet i håret.   

PSYKISK VOLD er, når man slår med 
ord. Psyke er et andet ord for sjæl. Det 
er altså vold, som gør ondt indeni/på 
sjælen. Man kan sige, at denne form for 
vold ikke giver blå mærker udenpå, men 
den kan gøre mindst lige så ondt indeni. 
Forældre kan slå med ord ved at sige, at 
barnet er værdiløst, uelsket eller uøn-
sket. Det kan også være, at nogle af dine 
venner skriver dårligt om eller til dig på 

de sociale medier, og det kan 
gøre ekstra ondt, fordi 

mange måske 
læser det. 
Den psykiske vold 
er, når et barn, en ung 
eller voksen gentagne gange oplever at 
blive ydmyget, latterliggjort, udsat for 
voldsomme beskyldninger eller usandhe-
der. Det kan også være, at barnet i flere 
dage oplever at blive ignoreret, ikke talt 
til eller låst inde. Eller hvis barnet bliver 
udsat for voldsomme trusler som at blive 
straffet, forladt eller sendt væk

Vidste du, at der faktisk er 
lige så store konsekvenser 
ved at have oplevet psykisk 
vold som ved fysisk vold?

        Min mor og hendes nye kæreste 
skændes hele tiden. Der er bare sådan 
en dårlig stemning. Nogle gange går 
de ind i soveværelset og råber i lang 
tid. Det er sikkert, fordi vi ikke skal vide 
det. Men jeg ved udmærket godt, at det 
er fordi, de skændes igen …

VIOLA, 10 ÅR

        Jeg har set min far slå min 
mor. Han sagde undskyld bagefter. 
Min mor sagde, at det var okay, 
men jeg tror ikke, hun mente det.

ALI, 11 ÅR

FYSISK VOLD

PSYKISK VOLD

5,3 % af alle danske børn vokser op i familier, hvor der har 
været mindst én voldsepisode, inden barnet er fyldt 8 år. 

Det betyder, at der i hver skoleklasse sidder ét barn, som har 
oplevet vold i familien. 

VIDSTE DU AT ... VIDSTE DU AT ...

KILDE: LYK-JENSEN, ET. AL., 2017.

KILDE: LYK-JENSEN, ET. AL., 2017.
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 ”
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I ØVELSEN ”OPLEVELSER I DIN FAMILIE” FÅR DU MULIGHED 
FOR AT TEGNE OG/ELLER FORTÆLLE OM DINE OPLEVELSER 
MED VOLD.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

 S.37

” Der var engang en mand, 
som smed sine bukser foran 
mig og min veninde. Det synes 
jeg var vildt mærkeligt, og vi 
blev rigtig bange.

NYNNE, 14 ÅR

På en måde er seksuel vold et fjollet ord at 
bruge, fordi det peger på, at seksuel vold eller 
seksuelle overgreb har noget med sex at gøre. 
Og det har det slet ikke. Ligesom at slå nogen 
i hovedet med en stegepande ikke har noget 
med madlavning at gøre.
Det, der bl.a. kendetegner sex, er, at det er 
noget begge har lyst til og har givet lov til. Det 
er det stik modsatte, der er tilfældet, når man 
taler om voldtægt og overgreb.

VIDEN OM ...

SEKSUEL VOLD handler om, at 
nogen overskrider ens fysiske græn-
se og rører steder på kroppen, hvor 
voksne mennesker ikke må røre. Det 
kan for eksempel være, at en vok-
sen rører ved barnet eller den unges 
kønsdele eller tvinger barnet til at 
røre ved deres. Det kan også være, at 
den ene forælder truer eller tvinger 
den anden forælder til at have sex – 
og måske har børnene i familien set 

eller hørt det. Seksuel krænkelse kan 
også være, når nogen viser eller deler 
nøgenbilleder af en uden, at man har 
givet dem lov til det. Det kan også 
være kommentarer og bemærknin-
ger om ens krop, der måske er ved at 
udvikle sig fra barn til teenager, som 
kan føles grænseoverskridende. Eller 
at et kram eller kys bliver upassende 
og føles rigtig ubehageligt.

MATERIEL VOLD er, når nogen øde-
lægger ens ting. Det kan for eksempel 
være, at ens computer bliver smad-
ret, eller ens telefon bliver kastet 
igennem rummet, så den går i styk-
ker. Det kan også være, at et stykke 
legetøj bliver ødelagt for at straffe 

barnet. Materiel vold kan også være 
at sparke eller slå en knytnæve i dø-
ren, så der kommer et stort hul.

ØKONOMISK VOLD er, når nogen 
tager ens penge uden, at man har 
givet lov til det. Det kunne for eksem-
pel være, at en forælder tager penge 

fra sit barns pung, fra sparegrisen eller 
hæver penge på bankkontoen uden at 
have spurgt om lov.

Det kan være meget voldsomt at have oplevet en eller flere af disse voldsformer. Men det 
kan være mindst lige så skræmmende og ubehageligt, at andre udsættes for vold - særligt 
når det er nogen, man holder af. Måske du har oplevet, at en voksen har udøvet en eller 
flere af disse voldsformer mod dig? Alle former for vold er ulovlige. I de næste kapitler kan 
du læse mere om, hvad der er ulovligt, og hvad børn har ret til, når de oplever, at nogen gør 
dem fortræd.

” Vores far tog vores 
iPad og kastede den ind i 
væggen. Det var bare det 
værste. Jeg vil gerne have 
mine ting igen.

AMMAR, 9 ÅR.

” Min mor måtte ikke få penge af min 
far. Jeg syntes, det var så uretfærdigt. 
Nogle gange kunne jeg ikke engang få 
madpakke med i skole.

KAIKI, 12 ÅR

Staten skal beskytte barnet mod alle former for seksuel 
udnyttelse og seksuelt misbrug.

Staten skal beskytte barnet mod alle andre former for 
udnyttelse, der på nogen måde kan skade barnet.

S
EK

S
U
EL V

O
LD

ØKONOMISK VOLD

 S.26

MATERIEL VOLD

” Min far brændte engang alle mine 
Legoklodser i en trillebør ude i haven. Han 
var træt af, at de lå på gulvet. Min mor råbte 
ad ham, men han stoppede ikke. Jeg tror, 
at alle naboerne kunne høre det. Det var så 
pinligt. Det lugtede. Bagefter gik jeg ud for 
at se, om nogle af mine Star Wars figurer var 
der, men de var smeltet til en stor klump.

SILAS, 13 ÅR

VIDEN OM ...

KILDE: HYDÈN ET. AL., 2016.

KILDE: BØRNEKONVENTIONEN, ARTIKEL 34, 36.



D
EL 1 IN

D
LED

N
IN

G

D
EL 1 IN

D
LED

N
IN

G

SIDE 25SIDE 24

Andre gange peger volden kun den ene vej. Det vil sige, at den ene er voldelig mod den an-
den, uden at den anden er voldelig tilbage.

” Min mor kritiserede altid sin 
kæreste. Hun råbte ad ham og sagde, 
at han var en idiot og ikke kunne 
finde ud af en skid. Han slog hende. 
Og nogle gange slog hun tilbage. Og 
nogle gange tror jeg ikke, hun turde, 
fordi han var så stærk og kunne slå 
hende omkuld.

NORMAN, 12 ÅR

Ofte er man i samme familie uenige om, 
hvilken retning volden har, og hvad eller 
hvem, der sætter den i gang. Det er helt 
almindeligt, og der er slet ikke noget galt 
med dig, fordi du ikke er enig med hver-
ken din mor, far eller søskende. Du har ret 

til at have din helt egen 
mening. 

Mange af de børn og unge vi har talt 
med, som har oplevet vold i de-
res familie, fortæller, at de har 

fået at vide, at de nok selv 
var skyld i volden, eller at de 

selv startede den. Det er ALDRIG 
børns skyld, at de udsættes for vold. Børn og 

unge kan ikke gøre eller sige noget, som retfærdiggør 
vold af nogen som helst slags.

Hvis du har oplevet vold, har du så tænkt, at det 
var din egen skyld? Eller har du altid vidst, at det 
aldrig nogensinde er hverken dit ansvar eller din skyld, at 
der er vold i din familie?

” Jeg troede, det var min skyld, at vores 
forældre blev skilt. Jeg hørte ofte mit navn i deres 
skænderier, og jeg troede, at det var fordi, jeg 
havde gjorde noget galt, at de ikke længere ville bo 
sammen. 
Det var først, da jeg hørte, at min lillebror havde 
tænkt det samme, at jeg vidste, det ikke passede. 
Så tænkte jeg, at det heller ikke var min skyld.

NORA, 13 ÅR

” Min mor sagde, at jeg bare 
kunne opføre mig ordentligt. Og 
nogle gange blev hun ked af det og 
vred over, at jeg havde gjort hende 
så vred, at hun havde slået mig.

FATIMA, 16 ÅR

” Jeg har altid 
vidst, at det ikke var 
min skyld.

ALVA, 8 ÅR

Vold kan nogle gange gå begge veje. Det vil sige, at 
de to, der er oppe at slås, er voldelige over for hin-
anden. Nogle gange bruger de den samme form for 
vold. Andre gange er den ene måske fysisk og slår med 
sine hænder, og den anden slår med sine ord. 

VOLDENS RETNINGER

• 38.000 kvinder årligt er udsat for fysisk 
partnervold – faktisk er mere end ¼ af 
dem unge kvinder i alderen 16-24 år.

• 19.000 mænd er årligt udsat for fysisk 
partnervold – faktisk er mere end ¼ af 
dem unge mænd i alderen 16-24 år.

• Børn oplever altså oftest, at deres mor 
udsættes for vold. Men der er også børn, 
der oplever, at deres far udsættes for 
vold.

VIDSTE DU AT ...

KILDE: DEEN ET, AL., 2018.

” Jeg synes ikke, min mors kæreste 
var så slem, som alle siger. Jeg synes 
faktisk, min mor kunne være rigtig 
streng. En dag kastede hun med hans 
telefon. Jeg bliver også rasende, når 
nogen ødelægger mine ting med vilje.

KAJSA, 11 ÅR



D
EL 1 IN

D
LED

N
IN

G

D
EL 1 IN

D
LED

N
IN

G

Alle børn 
har rettigheder

SIDE 27SIDE 26

Alle verdens børn og unge har ret. Ret til rettigheder! I Danmark er disse rettigheder beskre-
vet i forskellige danske love. Der står også en hel masse om børns rettigheder i Børnekon-
ventionen. Børnekonventionen gælder faktisk for børn, som bor i lande der er medlem af de 
Forenede Nationer - og det er Danmark.

Til daglig tænker du nok ikke over dine rettigheder. Men du har faktisk
en hel masse rettigheder.  

I Børnekonventionen står der for eksempel:

• Alle børn har ret til at få mad.
• Alle børn har ret til at opleve tryghed.
• Alle børn har ret til at gå i skole.
• Alle børn har ret til at tale frit.
• Alle børn har ret til at mene, hvad de vil.
• Alle børn har ret til at tro på den gud, de selv vælger.

Det kan være, du tænker, at nogle af disse rettigheder er da en selvfølge for dig. 
Men for andre, som ikke har de samme muligheder, som du har, kan det være vigtigt, at disse 
rettigheder er skrevet ned. Når de er skrevet ned i en Børnekonvention, kan børn, unge og 
voksne nemmere forlange, at reglerne overholdes. 
Der er desværre nogle voksne, som gør 
det modsatte af, hvad der står skrevet i 
Børnekonventionen. Nogle børn og unge 
oplever, at der er voksne, som overskri-
der deres grænser. Og det er ikke kun for-
kert, det er faktisk ulovligt.

For at du kan vide, hvilke handlinger der 
overskrider grænsen, kan det være vig-
tigt at kende sine rettigheder. Måske kan 
du sammen med en voksen, din skolelæ-
rer eller en anden læse hele Børnekon-
ventionen, så du fremover ved, hvad du 
har ret til, hvis du oplever, at en voksen 
overskrider dine grænser.   

Hvilke rettigheder synes du allerbedst om? Oplever du, at nogle af 
rettighederne ikke bliver overholdt? Eller oplever du, at vi i Danmark er gode til at overholde 
dem? Hvad er dine tanker om børns rettigheder? 

Skriv nogle af dine tanker ned her :

” Når min mor var syg, 
kom jeg ikke i skole. Så lå 
hun med ryggen til i sin seng.

OSCAR, 15 ÅR

” Hjemme hos min ven-
inde får vi altid mad, når vi 
kommer hjem efter skole. 
Det elsker jeg. Vi har tit ikke 
noget mad derhjemme. Det 
er så pinligt. 

ALBA, 8 ÅR

Hvad står der i de danske love 
om vold og overgreb?

I Straffeloven står der, at vold 
og overgreb mod børn og unge 
under 18 år er ulovligt. 
 
I Forældreansvarsloven står 
der, at det er forældres pligt at 
beskytte deres børn mod fysisk 
eller psykisk vold eller andre 
overgreb, som for eksempel 
seksuelle overgreb. 

VIDEN OM ...

HVAD ER BØRNEKONVENTIONEN?
Børnekonventionen består af en række 
regler. Man kan sige, at hver regel er 
en rettighed, som voksne skal over-
holde for at sikre, at børn og unge 
under 18 år har det godt. Reglerne er 
beskrevet i 54 artikler, som Børnekon-
ventionen bygger på.
 
Det er ledere fra hele verden, som har 
opfundet Børnekonventionen. Det har 
de gjort, fordi lederne er enige i, at det 
er vigtigt, at børn og unge har det godt 
og trives, hvor de er. Den 20. novem-
ber 1989 blev Børnekonventionen ved-
taget på FNs generalforsamling – man 
kan kalde det Børnekonventionens 
fødselsdag. Derfor er denne dag også 

udnævnt til Børnerettighedsdagen. 
Har du mon prøvet at fejre denne 
dag? 

FN står for de Forenede Nationer, og 
det er deres opgave at arbejde på at 
sikre fred i hele verden – og sikre, at 
børn og unge kan leve i fred.

Efter Børnekonventionen blev vedta-
get af FN, skulle alle lande i verden 
beslutte, om de også ville følge disse 
regler. Den 19. juli 1991 besluttede 
politikerne i Danmark, at alle i Dan-
mark skal følge reglerne i Børnekon-
ventionen. 

KILDE: STRAFFELOVEN, FORÆLDREANSVARSLOVEN.
KILDE: BØRNEKONVENTIONEN.
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Hvor og hvordan 
kan børn få hjælp?

SIDE 29SIDE 28

I Danmark ønsker alle politikere, uanset hvilket parti de tilhører, at børn og unge har det 
godt. Det er desværre ikke muligt, at alle børn og unge altid er glade og trives. Men det er 
et stort ønske for politikerne på Christiansborg, som laver love og regler for hele Danmark. 
Og ude i kommunerne, hvor politikerne skal sørge for, at lovene bliver overholdt. Og børn og 
unge, der oplever voldsomme ting eller er udsat for vold i deres liv, skal have hjælp til at få 
det bedre. Der er lavet love, som skal sikre, at alle børn og unge har mulighed for at få hjælp 

fra voksne, der kan fornemme, hvordan børn 
har det, og som kan lide at tale med børn 

og unge. Der er også lavet love omkring 
tavshedspligt og fortrolighed, så når et 
barn deler sine private familiehemme-
ligheder med en voksen, så må den voks-
ne ikke bare fortælle det videre til hvem 
som helst. Voksne skal passe rigtig godt 
på barnet og hjælpe hele familien med at 
få stoppet de voldsomme oplevelser og 
forkerte handlinger. 

Flere af de børn og unge, vi har talt med, har fortalt, 
at de har været Bange for at fortælle om de vold-
somme oplevelser til nogen, fordi de troede, at de 
ville komme på børnehjem. Nogle gange er det må-
ske endda forældrene eller andre, der har truet med 
det, og det gør selvfølgelig de fleste børn og unge 
meget Bange. Det kan også være svært at fortælle 
om det forkerte, ens forældre gør, fordi man måske 
føler, at man selv er lidt skyld i det. Eller man bliver 
ked af det, hvis andre synes, at ens forældre er dum-
me. Det er helt normalt, at vi ikke vil have, at andre 
skal synes dårligt om vores forældre eller søskende. 
Mange voksne er heldigvis rigtig gode til at huske på 
dette, så de ikke kritiserer dine forældre, selvom I 
taler om de svære ting, de gør.

Hvordan har det været for dig at skulle fortælle andre, 
hvad du har oplevet? Har det været let eller svært?

Længere fremme i bogen kan du læse mere om de dilemmaer, børn kan stå i. 
Et af de dilemmaer er netop, hvad de skal fortælle og til hvem. Her kan 
du også læse om, hvad andre børn har gjort.

I Danmark er der love og regler for, 
hvordan voksne skal hjælpe børn og 

unge, som har store problemer. 
Når børn og unge betror sig til 
voksne, må de ikke bare fortælle 
det videre til andre. Hvis fx en 

lærer, pædagog eller psykolog ikke 
overholder disse regler, kan de miste 
deres arbejde. Det er regler, der bliver 
taget meget alvorligt.
Samtidigt skal de voksne hjælpe 
børnene, og det gør de ofte ved at tale 
med børnenes sagsbehandler. Alle 

børn i Danmark har en sagsbehandler, 
men de møder først vedkommende, 
hvis de oplever store problemer i 
familien. Det er sagsbehandlerens op-
gave at hjælpe børn og unge og deres 
forældre. Det står i loven, at de altid 
skal hjælpe så smertefrit som muligt. 
Så det er langt fra sandt, at man kom-
mer på børnehjem, hvis der eksempel-
vis er vold i ens familie. Det er nemlig 
et meget stort indgreb i en familie, og 
det sker kun meget sjældent. 

 S.116

        Jeg fortalte engang til mine to bedste venners 
mor, at min mor havde bundet mig til en radiator. 
Hun trøstede mig, og det var rart. Jeg var tit hjemme 
hos dem, så jeg kendte hende godt. Ellers ville jeg 
ikke have fortalt det. Jeg havde ikke fortalt det til 
andre, fordi jeg var bange for, at de ville tage min 
mor fra mig. Men derefter fortalte jeg det faktisk også 
til min klasselærer. Det var i 1. klasse. Hun var også 
rigtig sød. Det var derfor, jeg fortalte hende det.

NIELS, 14 ÅR

        Da jeg startede i en gruppe (for børn), 
blev det nemmere at få sagt ting. Når de 
andre fortalte om deres mor og far, så var 
det også meget lettere for mig. Det var ikke 
flovt. Måske kun den første gang. Derefter 
følte jeg mig ikke så underlig, og jeg var 
heller ikke så bange for, at de skulle tænke 
dårligt om mine forældre.

SILKE, 9 ÅR

VIDSTE DU AT ...

Børn og unge har ret til 
beskyttelse mod alle
 former for fysisk og 
psykisk vold, skade 
eller misbrug. 

KILDE: BØRNEKONVENTIONEN, ARTIKEL 19.

VIDSTE DU AT ...

        Nogle gange kan jeg godt tro, at det hele er mit ansvar. Det var mig, der startede med at fortælle 
alt det med min mor. Først sagde jeg det til min bedste ven, så sagde han det til sin mor, og så 
snakkede vi sammen med min lærer. Jeg fortalte det hele. Hvordan hun slog og skældte ud og smadre-
de vores ting. Så talte min lærer med sagsbehandleren, som hjalp mig, min far og min lillesøster hen 
på et krisecenter. Det er vildt, at jeg satte det hele i gang. Men min far siger, at han er rigtig stolt af 
mig, og at det var godt, jeg gjorde det, for nu har vi det alle sammen meget bedre. Og min mor får 
hjælp med sin psykiske sygdom.

JOHAN, 12 ÅR

GÅ TIL DEL 5 OM DILEMMAER

 ”

 ”

 ”
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Alle voksne i Danmark, som arbejder med børn og unge, har et fælles ansvar for at holde øje 
med, hvordan de trives, og om de viser tegn på at være udsat for voldsomme oplevelser, som 
de skal have hjælp med. Når børn og unge står midt i alt det voldsomme, eller når en af deres 
venner gør, så er der én meget vigtig ting, du kan gøre:

SIG DET 
TIL 

NOGEN!
Selv om det kan være svært at få det sagt, er det vigtigt at dele dine oplevelser med andre. 
Husk, at du ikke er den eneste! Det ved alle os voksne, der er i kontakt med børn og unge. 
Det er vigtigt at dele dine oplevelser med en voksen, du har tillid til. Så kan vedkommende 
have fokus på at hjælpe dig med det, som er svært. Første gang fortæller mange børn og 
unge om de svære oplevelser til en god ven eller veninde. Så er det vigtigt, at I sammen fin-
der en voksen, der kan hjælpe. Det er de voksnes ansvar at hjælpe på en 
god og kærlig måde, og selv om børn og unge 
kan meget, så skal de ikke stå alene med 
så store problemer.

” Jeg var meget lettet, da vi kom på kris-
ecenteret. Her kunne jeg fortælle de voksne 
om det, jeg havde oplevet, og de blev ikke 
vrede eller kede af det. Min mor blev altid 
ked af det, hvis jeg prøvede at snakke med 
hende. 

SOFIE, 13 ÅR

Har du oplevet, at nogle af dine venner eller veninder har betroet dig 
problemer, som gav dig lidt ondt i maven? Og som du syntes, en vok-
sen burde hjælpe med?

” Min veninde fortalte, hvordan hen-
des mor slog hende og nogle gange låste 
hende inde. Jeg måtte ikke sige det til 
nogen. Jeg kunne næsten ikke sove om 
natten, fordi jeg tænkte på hende. Da 
vi sammen sagde det til vores lærer, var 
det en kæmpe lettelse, og vores lærer 
var heldigvis rigtig sød.

CHILI, 14 ÅR
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HER KAN BØRN OG UNGE FÅ 
HJÆLP OG RÅDGIVNING

Måske kender du selv til nogle steder, hvor 
børn og unge kan søge hjælp og rådgivning. 
Du kan skrive stederne på ’lapperne’ på op-
slagstavlen på næste side. Det er også en 
rigtig god ide at undersøge det sammen 
med en voksen, som du er tryg ved, og som 
måske ved mere om, hvor børn kan få hjælp. 
Hvis I har brug for inspiration, vil vi anbefale 
jer at søge efter ord som: ”Børnetelefonen”, 

”Bryd Tavsheden”, ”Børnenes skilsmisse-
telefon” og ”Lev Uden Vold”. Det vil kunne 
hjælpe dig med at finde chats, telefonråd-
givning og måske endda børnegrupper, hvor 
børn og unge, der har haft voldsomme ople-
velser, kan få hjælp.

HER KAN JEG FÅ HJÆLP 
OG RÅDGIVNING!

HER KAN DU NOTERE FLERE HJEMMESIDER OG TELEFONNUMRE : 
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Din rygsæk
Nu har du måske læst de foregående afsnit, 
og du har gjort dig nogle tanker om de for-
skellige former for vold, om børns rettig-
heder og børns muligheder for at få hjælp. 
Er der noget af den viden, du gerne vil tage 

med dig i din rygsæk? Du kan tegne eller 
skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor. 
Måske minder dit svar om nogle af børne-
nes, men det kan også være, at de er helt 
anderledes.

DEL 2 
DINE 

OPLEVELSER & 
FØLELSER

I DIN FAMILIE

” Alle har ret til at 
tale med nogen om, 
hvordan de har 
det og sige deres 
mening.

         ABDUL, 13 ÅR

” Alle har ret til at 
have det godt!

EVELYN, 15 ÅR



 S.20

HVAD GØR DIG GLAD ?

Oplevelser i din familie  
For at kunne finde rundt i sit eget liv, er der 
nogle ting, som det er rart at vide noget om. 
Vi vil gerne invitere dig til at tegne eller skri-
ve lidt om dine livserfaringer. 

Både dem, som du er glade for, og dem, som 
har været eller stadig er svære.

Måske er der nogle af spørgsmålene, du 
synes er svære at svare på. Det er selv-
følgelig helt okay. Du svarer på de spørgs-
mål, som du kan. 

Hvis du har lyst, kan du måske spørge en 
voksen, som du har tillid til, om han/hun vil 

hjælpe dig med at besvare nogle af de svæ-
re spørgsmål.

Du kan gå tilbage i bogen og læse om, hvad 
vi mener med vold og de forskellige måder, 
vold kan se ud på. 

• HVILKE GODE OPLEVELSER HAR DU HAFT SAMMEN 
MED DIN FAMILIE (GERNE BEGGE FORÆLDRE OG EVT. 
SØSKENDE)?

• HVILKE DÅRLIGE OPLEVELSER HAR DU HAFT SAM-
MEN MED DIN FAMILIE?

• HVILKE OPLEVELSER HAR DU HAFT, HVOR DER VAR 
STORE OG VOLDSOMME KONFLIKTER ELLER VOLD?

• HVAD HÅBER DU, DER SKER FOR DIG OG DIN FAMILIE 
INDENFOR DET NÆSTE ÅRS TID?

• HVAD GØR DIG GLAD?

SKRIV ELLER TEGN SVARENE I CIRKLEN PÅ NÆSTE SIDE 

HVIS DU HAR BRUG FOR MERE PLADS, 
KAN DU TEGNE DIN EGEN CIRKEL PÅ ET STORT PAPIR

GÅ TIL AFSNIT OM FORSKELLIGE FORMER FOR VOLD

” Nogle gange glem-
mer jeg, hvor godt vi også 
kunne have det sammen.

MALTE, 16 ÅR

” Jeg bliver så ked af det, når 
jeg tænker på de dårlige oplevelser. 
Jeg kan sagtens huske dem, men 
jeg ville ønske, jeg ikke kunne.

FARDOWSA, 10 ÅR

   
EN

 G
O

D
 O

PL
EV

EL
SE

 D
U 

HAR H
AFT SAMMEN MED DIN FAMILIE?                                   EN DÅRLIG OPLEVELSE SAMM

EN M
ED DIN

 FA
M

ILIE?                              H
VA

D
 H

Å
BER D

U, DER SKER INDENFOR DET NÆSTE ÅRS TID?                                     
        H

VILKE OPLEVELSER M
ED V

OLD
 H

AR
 D

U 
H

A
FT

? 
       

       
       

       
       

       
       

       
       



D
EL  2  D

IN
E O

PLEVELSER &
 FØ

LELSER I D
IN

 FAM
ILIE

D
EL  2  D

IN
E O

PLEVELSER &
 FØ

LELSER I D
IN

 FAM
ILIE

Modsatte følelser i 
din familie 

SIDE 39SIDE 38

” Jeg blev rigtig sur og irriteret på 
mor, fordi hun tit glemte, hvad min 
far havde gjort mod hende og lod som 
ingenting. Så sagde jeg grimme ting til 
hende. Og bagefter fik jeg det dårligt, 
fordi hun blev ked af det. 

YASMINA, 9 ÅR

Når børn og unge har haft voldsomme oplevelser i familien, 
kan der nogle gange ske det, at man glemmer at give plads 
til de kærlige og dejlige følelser. 

Vi ved fra rigtig mange af de børn og unge, vi har mødt igen-
nem årene, at de ofte føler begge dele. Nogle børn og unge 
fortæller, at de en gang imellem synes, at deres mor og far 
er søde, og andre gange er de det slet ikke. For nogle børn 
og unge kan det være så Forvirrende at have modsatrettede 
følelser, at de tænker, det er forkert at have det sådan. De tænker, at det 
kun kan være en af delene, der er det rigtige. Børnene kan nemt komme til at føle, at det 
må være dem, der er forkerte, siden de ikke kan finde ud af, hvad de selv skal vælge. At 

have modsatrettede følelser er helt okay. 
Det er både almindeligt og sundt.

Når man har modsatrettede følelser, kan man føle, 
at man har et helt varmt hjerte på den ene side og 
et hjerte med små revner i på den anden side. Vi 

ved, at selvom der sker dårlige ting, og de voksne 
nogle gange gør noget, som er forkert, så gør de også 

rigtig mange gode og dejlige 
ting på andre tidspunkter.

Hvordan er det med dig og dit hjerte? Har du også små revner i 
dit hjerte? Har du sårede eller vrede følelser over for den eller 
de voksne i dit liv, som har været voldelige? Har du samtidig 
gode oplevelser og dejlige varme følelser (et helt hjerte) for 
den eller de voksne, som har været voldelige i dit liv?

Det er helt almindeligt også at kunne føle Vrede over for den 
forælder, som måske ikke var voldelig. Flere børn føler Vrede 
over, at deres forældre ikke gik fra volden eller beskyttede dem imod den. 
Derfor føler nogle børn både, at det for eksempel er synd for deres mor, men de kan også 
være Vrede på hende. Det kan godt være meget Forvirrende for et barn. Hvis du også ople-
ver, at du kan have meget forskellige følelser for nogen i din familie, så kan du på næste side 
skrive de kærlige følelser (det hele hjerte), og de følelser, som du forbinder med et revnet 
hjerte.

FOR NOGLE BØRN OG UNGE KAN DET VÆRE FORVIRRENDE AT HAVE SÅ 
MODSATRETTEDE FØLELSER OG OPLEVELSER. FOR ANDRE ER DET HELT 
NATURLIGT. HVORDAN ER DET FOR DIG?

” Når mor og far råbte højt og slog, 
gemte jeg mig under sengen. Jeg skulle 
selv komme ud igen. Men far var rigtig 
sød, når det bare var os to, og vi var på 
fisketur. Det savner jeg.

JONAS, 12 ÅR

” Jeg skulle være glad for, at 
jeg var den, far godt kunne lide, 
for han slog ikke mig. Men det 
var svært, for jeg var ked af, at 
det gik ud over min mor og mine 
søskende.

HENRIK, 9 ÅR

” Jeg synes, det kan være rigtig 
forvirrende, at jeg både savner min 
far helt vildt meget og samtidig 
føler, at jeg hader ham, fordi han 
ødelagde vores familie.

TILDE, 13 ÅR
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Din rygsæk
Når du kigger på din tegning af dine oplevel-
ser i din familie, er der så noget, du bliver 
opmærksom på? Noget du gerne vil huske 
og tage med i din rygsæk? 

Måske minder dit svar om nogle af de andre 
børns, men den kan også se helt anderledes 
ud. Du kan tegne eller skrive dit svar i din 
livsrygsæk nedenfor.

DEL 3
LIVETS TRÆ 

& 
SKYERNE 

OVER LIVETS 
SKOV

” Det er rart at tænke 
på, at det er okay, at 
jeg elsker min far 
- selvom han har 
gjort en masse 
dumme ting.

             VERA, 9 ÅR

                     

” Det er dejligt at 
tænke på de gode ting, 
vi laver i min familie. Så 
bliver jeg rigtig glad.  

OLIVIA, 10 ÅR

” Jeg vil gerne huske, at 
selv i de dårlige perioder er der 
også plads til gode oplevelser.

IMAN, 16 ÅR
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I denne øvelse vil vi invitere dig til at lave dit helt eget træ. Dit livstræ (Denborough, 2008). 
Det er vigtigt at huske, at dit livstræ er dit. Det er kun dig, der bestemmer, hvad der skal stå, 
og hvad der ikke skal stå. Du behøver nemlig kun at give plads til det, du virkelig sætter pris 
på, og som du kan stå inde for. Selvværd er, at man ved, hvem man er, hvad man kan lide, og 
at man er bevidst om ens egen værdi. Selvværd er at vide, at man er værdifuld, og at man er 
sig selv - uden at man skal lave om på noget, være på en bestemt måde eller gøre noget be-
stemt. Det er helt almindeligt, at børn og unge, der har haft svære oplevelser i deres familie, 
kan blive i tvivl om deres eget værd og føle sig usikre og værdiløse. 

En gang imellem kan det være rart at bede andre om hjælp til den-
ne øvelse. Måske kan dine forældre huske noget, du ikke selv kan. 
Og måske kender nogen dig så godt, at de ved, hvad du kan lide, 

og hvad du er god til. Det kan være en hjælp at høre deres 
bud, men det er også okay ikke at bruge dem. Det er 

dit træ, og det er hele tiden dig, der bestemmer.

Denne øvelse er med i din bog, fordi 
den giver dig mulighed for at lære dig 
selv endnu bedre at kende. Du lærer 
mere om alt det, der gør dig glad, og 
som du sætter pris på ved dig selv.

Det er en øvelse, som kan styrke dit 
selvværd. I næste kapitel ”Skyerne 
over livets skov” vil der være plads til 

også at arbejde med de problemer og 
bekymringer, du oplever.

Øvelsen tager lang tid, og vi vil anbe-
fale dig at lave den over flere dage, 
så du har god tid til at huske alle de 
forskellige rare og gode ting. Øvelsen 
hjælper dig allermest, hvis du har det 
rart og sidder et roligt sted.

Du har helt sikkert set mange store og stærke træer. Måske ude i skoven, i en park eller i en 
have. Nogle af dem er måske over 100 år gamle med lange rødder dybt nede i jorden og store 
stærke grene, der rækker op mod himlen med blade om sommeren og måske også frugt. 

Hvad ved du egentligt om træer? Hvorfor tror du, det er vigtigt med 
de stærke rødder nede i jorden? Og hvorfor har de gamle træer så 
kraftig en stamme? Hvorfor har træerne grene, der rækker op mod 
himlen og ud til siderne? Og ved du, hvorfor træer har blade? 

Vi har tegnet et træ til dig her i bogen, som du kan bruge. Men hvis du godt kan lide at tegne 
eller male, kan det også være sjovt at lave dit helt eget træ på et stort stykke papir. Du skal 
bare huske at tegne store tykke rødder, der stikker dybt ned i jorden, en god bred stamme 
og lange brede grene, der rækker op i luften med plads til blade og frugt. 

Træet kan tegnes med blyanter, vandfarver, tuscher eller maling. Eller du kan klippe træet 
ud af papir eller rive sider ud fra et blad. Det er dit træ, og du skal bare bruge din fantasi. Det 
vigtigste er, at du selv kan lide det, og at der er masser af plads til at tegne og/eller skrive 
inde i træet.

OM ØVELSENOM ØVELSEN
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På græsset omkring træet kan du starte med at tegne eller skri-
ve nogle af alle de ting, som gør dig glad, og som du godt kan 

lide. Det kan være alt lige fra, hvad du kan lide 
at spise, din yndlingssport, din yndlingsbog 

eller yndlingsfilm, eller et spil som du sy-
nes er sjovt at spille. Alt, hvad du kan kom-
me i tanke om, som får dig til at grine, eller som bare føles rart, og 

som du bliver i godt humør af.

GRÆSSET

GRENENE

BLADENE

FRUGTERNE

RØDDERNE

Her kan du udfylde rødderne med tegninger og/eller ord 
om dine egne rødder – hvor du kommer fra. Det kan være 
din kultur og det land, du og din familie stammer fra. Det 

kan være historier fra dengang, 
du var en lille baby eller navne 
på de mennesker, som passede på dig, 
da du var helt lille. Her kan du have brug for hjælp fra nogen, 
der kendte dig, da du var lille. 

I grenene kan du skrive og/eller tegne dine håb og drøm-
me for fremtiden. Det kan være noget, du ønsker skal lyk-
kes for din familie eller for dig selv. Det kan være du drøm-
mer om rejser eller andre store oplevelser. Drømmene kan 
handle om uddannelse og arbejde eller visse følelser, du 
gerne vil have flere af. Det kan være alt 
det, du ønsker for dig selv i frem-
tiden.

I bladene kan du skrive navnene 
på alle de mennesker, som betyder 
noget for dig. Det kan være din fami-
lie, venner, klassekammerater, vigtige voksne i 
skolen, i klubben eller andre steder, hvor du har mødt søde rare men-
nesker, som har betydet meget for dig. Det kan også være mennesker fra 
bøger eller film eller en rigtig dygtig musiker, du ser op til. Det kan både 
være levende mennesker eller afdøde. Det vigtigste er, at du føler, de har en 
betydning for dig og for dit liv.

I frugterne kan du skrive og/eller tegne alt det, du har lært 
eller fået af de betydningsfulde men-

nesker i dit liv. Her tænker vi ikke 
på gaver eller andre ting, man kan 
tage og føle på.  Men mere følelses-
mæssige ting som eksempelvis støtte 
eller kærlighed. Det kan være alt fra spændende 
oplevelser, et godt grin og venskab eller tålmodighed til noget, de 

har lært dig - såsom at cykle, spille fodbold eller bage lækre kager. 
Denne del af øvelsen er for mange den sværeste, så giv dig selv god 

tid.

Ligesom du har mange betydningsfulde mennesker i dit liv, så er du helt sikkert også betydningsfuld for 
mange mennesker. Hvad tror du, de vil sige om dig? Hvad mon de synes, at du betyder for dem? Hvilke 
dejlige og gode ting tror du, at du gør for dem i deres liv?

” Ronaldo betyder meget for 
mig. Han er den bedste fodbold-
spiller i verden. Jeg vil gerne være 
ligesom ham.

BURKAN, 11 ÅR

SÅDAN UDFYLDER DU LIVETS TRÆ

” På fodboldbanen 
kunne jeg glemme alt det, 
der foregik i min familie og 
mærke en glæde i mig selv.

SEBASTIAN, 12 ÅR

” Når jeg tænker tilbage, 
er det meget min mormor, jeg 
tænker på. Hende har vi været 
rigtig meget sammen med.

MATHILDE, 13 ÅR

” Jeg håber, at min mor og far finder 
sammen igen, og på en måde gør jeg 
ikke. Så kommer alle skænderierne bare 
tilbage igen. Jeg håber faktisk mest, at 
vi får et roligt liv uden flere skænderier.

MATHILDE, 13 ÅR

” Mine veninder har 
sagt, at man altid kan 
stole på mig, og at jeg 
altid er der for dem.

VERA, 12 ÅR

” Min mormor giver de 
bedste kram i verden. Hun 
har lært mig, at jeg er god 
nok, som jeg er. 

SARAH, 15 ÅR

” Min farmor siger, at jeg har 
fået mit gode humør fra min 
farfar. Det tror jeg også. 

FILLIP, 11 ÅR

” Jeg er fra Tyrkiet, og det betyder, 
at jeg er god til at danse. Jeg har 
måske lidt mere rytme i kroppen end 
andre, og jeg kan godt lide stærk mad.

SELIN, 9 ÅR

TRÆSTAMMEN

Når du har udfyldt så meget af rødderne, 
som du kan komme i tanke om, kan du gå 
videre til træstammen. I træstammen kan 
du skrive og/eller tegne alle de ting, du er 
god til. Det kan være alt fra, hvad du er god til i 
skolen, en fritidsaktivitet eller at være en god ven. Måske er du 
god til noget kreativt. Alt, hvad du kan komme i tanke om, 
som du er god til og stolt af.

” Det er svært at komme 
i tanke om noget, jeg er 
god til. Måske at danse?

LIV, 10 ÅR

” Jeg er god til fodbold. 
Det siger mine venner i 
hvert fald, at jeg er. 

LUCAS, 10 ÅR

Når du har lavet dit eget træ eller sidder klar med tegningen her i bogen, med alle de farver 
eller tuscher du gerne vil bruge, så kan du gå i gang.

” Jeg kan godt 
lide, når hele  
familien er samlet.

ASTA, 12 ÅR
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Skyerne over
livets skov

Træerne i skoven står stærke side om side, og der er mange 
dage med solskin og fuglesang. Men der også dage, hvor himlen 
er fyldt med skyer. Nogle gange er skyerne tynde og grå, andre 
gange tunge og mørke. Nogle gange er skyerne store, og andre 
gange er de små. Nogle gange er de som en hel tornado, der ska-
ber kaos omkring sig.

Træerne i skoven oplever forskelligt slags vejr, og det gør mennesker også. Nogle gange er vi 
glade og har det rigtig godt, som når solen skinner over skoven. Andre gange oplever vi store 
og voldsomme konflikter eller problemer omkring os, og det kan føles som om, de mørke 

skyer dækker for solen. I denne øvelse får du mulighed for at tænke over og beskrive 
de problemer og bekymringer, du har mødt i dit liv. Nogle har måske været 

store, og andre har været små – ligesom skyerne på himlen.

På de næste to sider har vi tegnet nogle skyer. Nogle er store og mørke, 
andre er lidt mindre og lyse. Måske du kan finde nogle skyer, der passer 
til de problemer og bekymringer, du har oplevet i dit liv. Du kan skrive 
lidt om dine bekymringer og problemer i de skyer, 

der passer til. Hvis vi ikke har fået tegnet nok sky-
er, er du velkommen til at tegne flere. Du kan også 

tegne eller male dine helt egne skyer.

Denne øvelse er med i din bog, fordi 
den giver dig mulighed for at beskrive 
de problemer og bekymringer, som 
børn og unge kan møde, og som du 
måske allerede har mødt. 

Denne øvelse kan godt være lidt svær, 
fordi den handler om svære oplevelser 
og følelser. Men når du giver proble-

merne lidt opmærksomhed, hjælper 
det ofte til, at de fylder mindre inden i 
dig, og de bliver nemmere at leve med 
i hverdagen. Giv dig endelig god tid, og 
lav rigtig gerne denne øvelse sammen 
med en voksen, som du har tillid til. 

OM ØVELSENOM ØVELSEN

” Far kunne blive lige-
som Hulk. Så var himlen 
helt sort, og man skulle 
bare skynde sig væk.

                              MOLLY, 7 ÅR     

” Min mors ekskæreste er en stor 
mørk sky, men den hænger held-
igvis ikke lige over mit træ mere. 
Engang fyldte den hele himlen.

EMIL, 15 ÅR

SIDE 49SIDE 48

Din rygsæk
Når du har tegnet dit eget livstræ, er der 
så en eller flere ting, som du gerne vil tage 
med i din rygsæk? Måske minder dit svar om 
nogle af børnenes, der har delt deres svar? 

Det kan også være, at dine svar er helt an-
derledes. Du kan tegne eller skrive dit svar i 
din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg synes, det er dejligt 
at huske på alle de gode 
oplevelser fra Syrien. Det 
glemmer jeg nogle gange, 
fordi der var så meget 
slemt. Det vil jeg 
gerne tage med 
mig i min rygsæk.
 
           MEMET, 14 ÅR

                     

” Jeg kan rigtig godt lide at tænke 
på, at alle mine venner og lærere fra min 
gamle skole er en del af mit træ, selvom 
det er længe siden, jeg har set dem. Det 
prøver jeg at huske, når jeg føler mig 
alene på den nye skole. Jeg glemmer 
nogle gange, hvor mange mennesker der 
faktisk godt kan lide mig.

MILAS, 10 ÅR
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SIDE 53SIDE 52

Har du hørt, at forskerne mener, at 
træer kan ”tale” med hinanden igen-
nem et stort og avanceret net af 
små svampesporer under jor-
den? De antager, at alle træer i 
skoven deler informationer med 
hinanden. På samme måde som 

os har træerne altså nogle erfaringer 
og oplevelser, som er deres. Men de 

er også en del af et større fæl-
lesskab; skoven som en helhed 
og de samlede erfaringer og 
oplevelser, de har sammen.

VIDSTE DU AT ...

SKYERNES BEVÆGELIGHED

Skyerne på himlen står sjældent stille i særlig lang tid ad gangen. Vejret skifter nemlig ofte, 
og himlen kan måske være dækket af skyer om formiddagen og være helt blå og skyfri om 
eftermiddagen. 

Hvad får skyerne på din himmel til at trække for dit 
træ og dække for solen? Hvad skal der til, så det bliver 
svært at være dig? Hvornår oplever du, at problemerne 
kommer til at stå i vejen for, at du har det godt?

Hvad kan få skyerne til at drive væk igen, så du igen kan 
få øje på den blå himmel? Hvad kan få problemerne til at 
forsvinde?

LIVETS SKOV

Kender du andre, som også har været ramt af mørke skyer? Eller måske kender du 
nogen, som har været ramt af andre skyer? Skriv gerne deres navne, og hvad det 
betyder for dig, at du kender andre, der også er stødt på nogle problemer eller 
udfordringer som dig. 

Længere fremme i bogen er der en øvelse, der sætter fokus på 
de mennesker, du har i dit liv, og hvor tæt du føler dig på dem.

Hvem af alle de mennesker, som kender dig, har bemærket, at de mørke skyer 
indimellem fylder meget i dit liv? Skriv hvem det er, og hvordan du lægger mærke 
til, at de ved det?

Er der nogen, som du godt kan lide at snakke om skyerne med? 
Nogen som du kan dele dine problemer med?

Når vi rammes af alvorlige problemer, føler man ofte, at man er den eneste, der står i en så 
svær situation. Vi glemmer resten af skoven og dermed alle de andre, som kan have stået 
med lignende problemer og haft følelser, der måske ligner dem, vi selv har.

” Nogle gange er det, som om 
jeg ikke kan holde op med at tænke 
på det, der er sket. Så har jeg ikke 
lyst til at være sammen med nogen. 

MATHILDE, 15 ÅR

KILDE: WOHLLEBEN, 2015.

” Det hjælper at spille 
computer, så tænker jeg 
på noget andet. 

MILAN, 8 ÅR

 S.139
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DEL 4
 FØLELSER

Din rygsæk
Når du sidder og kigger på dine skyer, og 
hvad der får dem i bevægelse, så de ikke 
altid hænger lige over dit livstræ, er der så 
noget, du bliver opmærksom på? Noget du 
gerne vil huske og tage med i din rygsæk? 

Du kan tegne eller skrive dit svar i din livs-
rygsæk nedenfor. Måske minder dit svar om 
nogle af børnenes citater, men det kan også 
være, at de er helt anderledes.

” Jeg synes, det er rigtig rart at 
huske på, at mine skyer eller prob-
lemer ikke altid er kæmpestore. Jeg 
glemmer nogle gange, at de skrumper 
ind igen. Det føles, som om himlen og 
resten af mit liv vil være helt sort, når 
jeg har det allerværst. 

CAMILLA, 12ÅR

” Jeg er ret stolt af, at jeg har fået så 
mange af mine problemer til at skrumpe så 
meget. Der er mange, som har hjulpet mig. 
Men jeg kan også godt se, hvor meget jeg selv 
har gjort, og hvor meget det har betydet, at 
jeg har bedt om hjælp og fortalt mine ven-
inder, hvordan jeg faktisk havde det. 

LOUISE, 15 ÅR
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Følelser

SIDE 57SIDE 56

Der er rigtig mange mennesker, som 
ikke kender deres egne følelser særlig 
godt. Mange mennesker har svært ved 
at svare på, hvad de føler i en given 
situation, og derfor kan de have svært 
ved at svare på spørgsmål som dem i 
kapitlet. 

Du skal derfor vide, at det er helt vildt 
sejt, at du har kastet dig ud i det. Men 

vi håber også, at du er tålmodig 
med dig selv. For hvis du synes 
nogle af spørgsmålene er underlige, og 
svære at svare på, så er det altså ikke, 
fordi der er noget galt med dig. Så er 
det fordi, det er svære spørgsmål. Og 
du skal endelig bare gøre det så godt, 
som du kan. Bed gerne om hjælp. Og 
vær rigtig stolt og glad for alt det, du 
kan!

VIDSTE DU AT ...

Når børn og unge står midt i voldsomme oplevelser, bliver 
følelserne meget vigtige. Følelser er med til at vise børn og 
unge, hvad der er vigtigt for dem, og hvad der er nødven-
digt for at få det godt igen. Følelser er noget, alle menne-
sker har uanset, hvor på jordkloden vi bor. Vi kalder følelserne 
noget forskelligt, og vi oplever dem heller ikke ens, ganske som de varierer i styrke. Men vi 
kan med ret stor sikkerhed sige, at alle mennesker møder alle følelser på et tidspunkt i løbet 
af deres liv. 

Vi kan prøve at forestille os følelser, som nogle man får besøg af. Vi er ikke vores følelser, vi 
har dem. De kommer og går, og nogle gange bliver de længe, andre gange kommer de kun 
forbi på et kort visit. 
Det er langt fra altid, at vi lægger mærke til, at følelserne er der. Nogle gange kommer vi til at 
blande følelserne sammen. Det kan være svært at skelne den ene følelse fra den anden. Det 
kan skyldes, at følelserne ofte kommer samtidigt, og at de kan minde om hinanden. Der er 
ofte mange forskellige følelser, som kan være på spil. Derfor kræver det lidt øvelse at finde 
ud af, hvilke følelser der er på besøg. Ligesom det kræver tid at gå på opdagelse i, hvordan 
følelserne opleves for dig. 

Følelser som en slags personer
I denne bog skriver vi følelsernes navne med STORT begyndelsesbogstav. Din skolelærer vil 
nok fortælle dig, at det ikke er korrekt, da det kun er navne, steder eller titler, der starter 
med stort bogstav. Grunden til, at vi skriver følelserne med stort begyndelsesbogstav, er, 
at vi mener, de har et navn, ligesom du har. Vi kommer ofte til at se følelserne som noget, 
der er en del af os eller måske endda hele os. Vi siger næsten dagligt sætninger, som: ”Ali er 
trist”. Det synes vi, er lidt ærgerligt. For Ali er jo alle mulige ting, og Trist er kun en af dem.

Fremfor at smelte personen og følelsen sammen, vil vi gerne forsøge at adskille dem lidt. 
Adskillelsen er vigtig for at kunne lære følelsen bedre at kende. Så i stedet for at sige: ”Anna 
er Vred”, så vil vi hellere tale om Anna og Vrede som to adskilte ting. Vi kunne for eksempel 
sige, at Vrede nogle gange besøger Anna. Nogle gange er Vrede meget stor og andre gange 
noget mindre. Måske er der nogle situationer, der særligt får Vrede frem og trækker Vrede 
helt ind i Annas liv, hvor det kan være svært for hende eller andre at få Vrede til at gå igen.

Følelser er vigtige
Følelser har en vigtig opgave i menneskers liv. De kan nemlig hjælpe os med at fin-
de ud af, hvad vi gerne vil have mere af i vores liv, og hvad vi gerne vil have mindre 
af. På en måde kan man sige, at følelser er som en slags livs-GPS, og derfor er det 
en rigtig god ide at lære sine følelser godt at kende. 
Det hænder, at vi tænker eller siger, at nogle følelser er forkerte. For eksempel 

kan mange mene, at Vrede er en forkert eller dårlig 
følelse. Eller man kan mene, at Glad altid er en god 
følelse. Sådan mener vi ikke, det hænger sammen. 
Der findes ikke forkerte følelser og heller ikke dårli-
ge eller gode følelser. Alle følelser er vigtige, og alle 
følelser er helt okay. Der er nogle handlinger, der ikke 
er okay, og der er nogle følelser, vi ikke bryder os om at 
have. Men det er noget helt andet.

Når der opstår store og voldsomme konflikter i en familie, følger der ofte mange følelser 
med. Følelserne kan være så stærke, at de spænder ben både for voksne, unge og børn. 
Følelserne kan blande sig sammen og ende med at føles som en stor tung klump, der sidder 
i maven. I de kommende kapitler får du mulighed for at lære dine følelser bedre at kende. 

Der findes mange forskellige slags følelser. I denne bog har vi valgt at gå i dybden med 
følelserne Glæde, Vrede, Ked af det og Bange. Vi har også givet plads til Bekymringer og 
Bekymringstanker. Bekymringer er ofte i familie med både Bange og Ked af det. Ligesom vi 
har givet plads til Sorg og Savn samt Skyld, Skam og Dårlig samvittighed. Vi har valgt disse 
følelser, fordi vi ved, at de ofte fylder meget hos børn og unge, der har oplevet konflikter og 
vold i deres familie. Og vi ved, at når de først har lært de følelser at kende, så er det også 
nemmere at få øje på nogle af alle de andre følelser, man kan rammes af.

Det er ikke sikkert, at du har lyst til at gennemgå alle de mange forskellige følelser her i 
bogen. Det kan være, der er en af dem, som fylder for lidt eller for meget, eller som fylder på 
en ubehagelig måde i dit liv. Derfor er det helt okay, hvis du blot har lyst til at arbejde med 
en eller to af dem. Det kan også være, at der er en helt anden følelse, du vil lære bedre at 
kende. Så håber vi, du kan blive inspireret af de spørgsmål, vi har skrevet om i de forskellige 
følelsesafsnit, så du for eksempel kan arbejde med din følelse i din egen notesbog.

Held og lykke med at udforske dine følelser!

” Jeg var så bange for, at jeg 
skulle blive vred og voldelig ligesom 
min far. Jeg blev bange, hver gang 
jeg blev vred eller irriteret.

MOHAN, 14 ÅR.

” Jeg tænker ofte, at jeg er blevet 
ødelagt af alt det, jeg har oplevet. Men 
jeg begynder at kunne se, at jeg måske 
er blevet ekstra trænet i at mærke mig 
selv og andre. Jeg har øvet mig helt vildt. 
Det blev man nødt til i min familie.

VIOLA, 16 ÅR
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Glæde uden på kroppen
Følelser mærkes ikke kun inden i kroppen. Ofte kan de også 
ses udenpå. Hvordan tror du, at du ser ud uden på kroppen, 
når du er Glad? Hvad mon andre ser på din krop, når du selv 
føler, du er fyldt op af Glæde?

Du kan tegne på ansigtet, hvordan du tror, du ser ud udenpå, når 
du Glad. 

Glæde opleves for de fleste som en rar og behagelig følelse. En følelse som er i familie med 
Rolig, Tilfreds, Velbehag og Lykkelig. Det er følelser, som på rigtig mange måder fortæller 
os, hvad der er godt for os, og hvad vi gerne vil have mere af. Derfor er Glæde en rigtig vigtig 
følelse at lære at kende, så vi måske kan skrue lidt op for den, når vi trænger til det. Det er 
helt almindeligt, at Glæde fylder lidt mindre, når der sker voldsomme ting i vores liv. 

Følelser sanses. De mærkes inden i kroppen og ses udenpå. Følelser optræder med forskellig 
styrke og kan sætte bestemte slags tanker i gang. Ligesom følelser bliver påvirket af andre 
mennesker og bestemte situationer, så påvirker de også mennesker omkring os. 

Det vil vi gerne invitere dig til at udforske på de kommende sider i forhold til følelsen Glæde.

Glæde inden i kroppen
Følelser kan næsten altid mærkes i kroppen. Det kan være svært præcist at sige, hvor og 
hvordan du mærker Glæde i din krop. Men hvis du bruger lidt 
tid til at tænke tilbage på en gang, hvor du var rigtig glad, så 
kan du sikkert mærke, hvor i kroppen det føles. Måske er det 
forskellige steder, måske er det samme sted eller måske flytter 
det sig lidt rundt. 

Du kan tegne på tegningen, hvor du mærker Glæde i din krop.

Glæde

” Jeg kan mærke glæde i 
mine kinder og i min mave. 
Mine kinder bliver varme, og 
min mave bliver lidt lettere.

OSCAR, 7 ÅR

” Jeg bliver altid glad, når jeg 
ser min mormor. Hun er så sød! 
Så smiler jeg rigtig meget, og hun 
kalder mig ”sin glade lille pige”.

IDA, 9 ÅR

Hvis du har lyst, kan du tegne hele din krop. Det er jo ikke kun i ansigtet, at følel-
ser kommer til udtryk. Hvordan mon din krop ser ud, når Glæde fylder allermest? 
Hvis du hellere vil beskrive det med ord, så gør du bare det.

” Jeg ved ikke rigtig, hvordan 
man kan se på min krop, at jeg er 
glad. Men jeg tror, jeg bevæger mig 
lidt lettere og kigger mere op.

MILO, 16 ÅR
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SIDE 61SIDE 60

Når vi smiler, så kan vi faktisk godt 
snyde vores hjerne til at tro, at vi er 
lidt gladere, end vi er. Signalerne går 
begge veje:
Vores hjerne fortæller vores musk-
ler, at vi er Glade, og så smiler vi med 
vores mund. Men det går også den 

anden vej. Når vores mund smiler, så 
sender musklerne signaler til hjernen 
om, at vi er Glade.
Så hvis du gerne vil skrue lidt 
op for Glæde, så kan det 
faktisk virke at smile lidt

VIDSTE DU AT ...

Hvordan er det for dig at være sammen med andre mennesker, der er fyldt med 
Glæde? Måske har du prøvet at blive smittet af andres Glæde? Og hvis du har, 
kan du så huske, hvornår og hvordan det var for dig?

KILDE:  COLES ET. AL., 2019. 

Følelser kommer til udtryk med mange forskellige slags styrker.  Ligesom du kan skrue op 
og ned for temperaturen i badevandet, kan du opleve Glæde forskelligt. I denne øvelse vil 
vi invitere dig til at beskrive, hvordan du oplever Glæde, fra den 
er allerlavest og kold eller lunken, til den er skruet op for fuld 
styrke og dermed brandvarm.

GLÆDE OG DENS FORSKELLIGE STYRKER

” Når jeg er glad på 2, så 
smiler jeg et lille smil og føler 
mig rolig og Tilfreds.

MILO, 16 ÅR

1
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Følelser påvirker vores tanker. Hvordan påvirker Glæde dine tanker? Kan 
du komme med eksempler på, hvad du tænker, når Glæde fylder rigtig meget i 
dig? Nedenfor kan du udfylde nogle af tankeboblerne med dine eksempler på Glade tanker. 
Både de tanker, du kan have om dig selv og om andre.

Glade tanker

” Når jeg er glad, 
så tænker jeg, at det 
hele nok skal gå.

ODA, 9 ÅR

Når Glæde smitter
Følelser lever ikke isoleret inden i os. Tværtimod har vi det med at blive påvirket af de men-
nesker, vi er sammen med og deres følelser. Ligesom vi påvirker andre med vores følelser.” Når glæde er på 5, så kan jeg 

slet ikke holde mig i ro. Det sker ikke 
så tit. Men så smiler jeg så meget, 
at jeg får ondt i kinderne, og jeg kan 
næsten ikke lade være med at hoppe. 
Så er det helt vildt!

SARAH, 9 ÅR
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Hvornår er Glæde hjælpsom? Hvornår kan Glæde give dig 
problemer?

SIDE 63SIDE 62

FORDELE OG ULEMPER VED GLÆDE
Hvilke fordele og ulemper synes du, Glæde har i dit liv?

Din rygsæk
Hvis du nu tænker lidt over, hvad du har lyst 
til at tage med fra din egen lille opdagelses-
rejse ind i Glæde, er der så noget, du bliver 
opmærksom på? Noget du gerne vil huske 
og tage med i din rygsæk? Måske ligner dit 

svar nogle af de andre børns svar, måske er 
dit svar et helt andet. Begge dele er okay. 
Du kan tegne eller skrive dit svar i din livs-
rygsæk nedenfor.

” Jeg synes, det er 
rart at huske på alle de 
situationer, som gør mig 
glad. Jeg tror, jeg vil 
skrive en liste på 
min mobil, så kan 
jeg kigge på den, 
når jeg er trist.
 
          JONAS, 12 ÅR

                     

” Jeg vidste godt, at det var rart at 
gå ture med min hund. Men jeg havde 
faktisk ikke tænkt på, hvordan det 
ofte er med til at gøre resten af min 
dag god. Det vil jeg gerne huske.

ANIS, 13 ÅR

” Min far griner på en 
rigtig sjov måde og rigtig 
højt, så kan jeg heller ikke 
lade være med at grine. 

JOHS, 9 ÅR

Situationer og mennesker, som særligt får 
Glæde til at komme frem
Er der nogen mennesker og/eller situationer, som særligt frem-
kalder Glæde hos dig?
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Vrede uden på kroppen
Følelser mærkes ikke kun i kroppen. De ses ofte også uden-
på. Hvordan tror du, at du ser ud uden på kroppen, når du 
er Vred? Hvordan ser andre mon din krop, når du føler, du er 
godt fyldt op af Vrede?

Du kan tegne på ansigtet, hvordan du tror, du ser ud udenpå, når du er 
Vred. 

Hvis du har lyst, kan du tegne hele din krop. Det er jo ikke kun i ansigtet, at følel-
ser kommer til udtryk. Hvordan mon din krop ser ud, når Vrede fylder allermest? 
Hvis du hellere vil beskrive det med ord, så gør du bare det.

” Vrede sætter sig faktisk i 
hele min krop. Mine skuldre løftes 
ligesom op, og så knytter jeg mine 
hænder.

MARTIN, 15 ÅR

Vrede er en følelse, som mange forbinder med noget dårligt eller måske ligefrem noget far-
ligt. Især når man har oplevet store og voldsomme konflikter i familien, hvor Vrede måske 
har haft nogle meget alvorlige konsekvenser. Vrede er i familie med blandt andet Rasende, 
Hidsig, Sur, Irriteret, Gal og Muggen. Mange børn, der har oplevet voldsomme oplevelser og 
måske endda vold i deres familie, har ofte rigtig mange dårlige erfaringer med Vrede, og vi 
ved, at nogle af disse børn også kan blive Bange for deres egen Vrede. 

Vi ved, at Vrede kan føre til nogle farlige og forbudte handlinger, men Vrede kan også være 
en rigtig god, sund og på mange måder hjælpsom følelse. Vrede kan optræde med forskellig 
styrke ligesom alle andre følelser. Og det er slet ikke alle styrker, der er skadelige. Vrede 
hjælper os alle sammen med at mærke, hvad der er vigtigt for os. Det er ofte Vrede, som 
hjælper os med at sige fra og stå op for os selv, når vi oplever noget uretfærdigt eller ube-
hageligt. 

Følelser sanses. De mærkes inden i kroppen og ses udenpå. Følelser optræder med forskel-
lig styrke og kan sætte bestemte slags tanker i gang. Ligesom følelser bliver påvirket af 
andre mennesker og bestemte situationer, så påvirker de også mennesker omkring os. Det 
vil vi gerne invitere dig til at udforske på de kommende sider i forhold til følelsen Vrede.

Vrede inden i kroppen
Følelser kan altid mærkes i kroppen. Det kan være svært at svare på, hvor og hvordan du 
mærker Vrede i din krop. Hvis du giver dig lidt tid til at tænke 
tilbage på en gang, hvor du var rigtig Vred, så kan du sikkert 
måske fornemme, hvor i kroppen du mærker det. Måske er 
det flere steder, måske er det altid samme sted, eller måske 
flytter det sig lidt rundt. 

Du kan tegne på tegningen, hvor du mærker Vrede i din krop.

Vrede

” Jeg kan mærke vrede 
i mine hænder. Jeg får 
lyst til at slå.

SOFIE, 9 ÅR

” Mit ansigt trækker sig sam-
men, og jeg får onde øjne og 
rynker i panden. Og så presser 
jeg læberne sammen.

PELLE, 10 ÅR
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Vrede kommer til udtryk med mange forskellige slags styrker. Ligesom du kan skrue op og 
ned for temperaturen i badevandet, kan du opleve Vrede forskelligt. I denne øvelse vil vi 
invitere dig til at beskrive, hvordan du oplever Vrede. Fra den er allerlavest og kold eller 
lunken, til den er skruet op for fuld styrke og dermed brandvarm.

VREDE OG DENS FORSKELLIGE STYRKER

Vrede tanker
Følelser påvirker vores tanker. Hvordan påvirker 
Vrede dine tanker? Kan du komme med eksempler 
på, hvad du tænker, når Vrede fylder rigtig meget i dig? 
Nedenfor kan du udfylde nogle af tankeboblerne med dine 
eksempler på Vrede tanker. Både de tanker, du kan have om dig selv og om andre.

Har du prøvet at blive smittet af andres Vrede? Har du prøvet at være sammen 
med nogen, der er fyldt med Vrede? Hvordan oplevede du det? 

Når Vrede smitter
Følelser lever ikke isoleret inden i os. Tværtimod har vi det med at blive påvirket af de men-
nesker, vi er sammen med og deres følelser. Ligesom vi påvirker andre med vores følelser.

SIDE 67SIDE 66

” Når jeg er allermest vred, så 
tænker jeg, at det hele kan være lige 
meget, og at der aldrig er noget, der 
lykkes for mig. At der ikke er nogen, 
der kan lide mig. Jeg hader, når den 
slags tanker kommer.

PELLE, 16 ÅR

For nyligt fandt man ud af, at vi men-
nesker har nogle neuroner i vores 
hjerner, som hedder spejlneuroner. Det 
hedder de, fordi de spejler andre men-
neskers hjerner. Forskerne opdagede 
disse neuroner, da de skulle lave nogle 
forsøg med aber. De fandt ud af, at det 
gjorde ingen forskel på hjerneaktivitet-
en, om en abe selv åbnede en nød og 
spiste den, eller om den så en anden 
abe gøre det. Det skyldtes, at aben 

spejlede den anden abes handlinger i 
dens egen hjerne.
Det betyder, at når vi ser nogle 
mennesker udtrykke en følelse, fx. 
Vrede, så spejler vi den indeni vores 
egen hjerne, så vi næsten oplever 
at have den samme følelse. Det er 
sandsynligvis de spejlneuroner, der 
hjælper os med at være empatiske og 
medfølende over for hinanden.

SPEJLNEURONER

KILDE: RIZZOLATTI ET. AL., 1996.
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” Når jeg er vred for fuld 
styrke, så er det som om, jeg 
eksploderer, og jeg kan smadre 
alt og alle omkring mig. Så skal 
man bare holde sig langt væk.

MUSTAFA, 13 ÅR 

” Når jeg er vred på 1, så er 
jeg vel mest bare sådan en lille 
smule irriteret og utilpas.

PETRA, 15 ÅR
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For nogle mennesker, og det gælder både børn, unge og voksne, opleves Vrede som en vul-
kan, der går i udbrud. Når man indimellem har en eksplosiv Vredes-vulkan i sit liv, er det en 
god ide at kende den rigtig godt. Præcis som de mennesker, der bor tæt på en virkelig vulkan.

På næste side kan du tegne en vulkan, sådan som du oplever din egen eksplosive vulkan i 
forhold til Vrede. Det kan være en god ide at give plads til landskabet omkring vulkanen.

Denne øvelse er med i bogen, 
fordi den giver dig mulighed for 
at lære eksplosiv Vrede at kende. 
Måske rammes du selv indimellem 
af sådan en og vil gerne lære den 
bedre at kende. 

Giv dig bare god tid, og lav måske 
denne øvelse sammen med en 
voksen, som du har tillid til. 

OM ØVELSENOM ØVELSEN

Hvad ved du om vulkaner? Hvor findes de? Hvad kendetegner dem?

TEGN DIN EGEN VULKAN

SIDE 69SIDE 68

EKSPLOSIV VULKAN VREDE
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Mange steder bor der mennesker i nærheden af vulkaner. Jorden er så frodig, 
så der kan gro mange dejlige grøntsager og frugter. Hvis en familie flyttede hen 
i nærheden af din Vredesvulkan, og de ikke kendte så meget til vulkaner, hvad 
skulle de så vide?

Hvordan ved man, at Vredesvulkanen er ved at gå i udbrud? Hvor lang tid inden 
begynder den at ryge? Ryster jorden? Hvem mærker det først? Hvad mærker de, 
og hvordan har de det?

Er der nogen, der ikke bliver påvirkede? Og er der nogen, som bliver meget på-
virkede og måske Bange, når Vredesvulkanen begynder at røre på sig?

Hvad kan man gøre, når man ser, at Vredesvulkanen er ved at vågne? Er der 
nogen eller noget, der kan stoppe den? 

Hvordan skal man forstå de rolige perioder, hvor Vredesvulkanen ikke har nogen 
udbrud? Og er der noget eller nogen, som kan sørge for, at de rolige perioder 
fortsætter?

Børn der lever i en familie, hvor der er eller har været vold, oplever, at der kan være flere 
Vredesvulkaner i den samme familie. Det er helt almindeligt. Det er også helt almindeligt, 
at Vredesvulkaner kan tænde hinanden, og som barn bliver man ofte bange for de voksnes 
Vredes-vulkaner. 

Er der kun én vulkan i din familie, eller er der flere? 

SIDE 71SIDE 70
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Hvornår er Vrede hjælpsom? Hvornår kan Vrede give dig 
problemer?

FORDELE OG ULEMPER VED VREDE
Hvilke fordele og ulemper har Vrede i dit liv?

Situationer og mennesker, som særligt 
får Vrede til at komme frem
Er der nogen mennesker og/eller situationer, som 
særligt fremkalder Vrede hos dig?

Din rygsæk
Når du sidder her og giver dig selv lov til at 
tænke lidt over, hvad du tager med dig fra 
din egen lille opdagelsesrejse ind i Vrede, er 
der så noget, du bliver opmærksom på? No-
get du gerne vil huske og tage med i din ryg-

sæk? Måske ligner dine svar de andre børns. 
Måske er dine svar nogle helt andre. Begge 
dele er helt okay. Du kan tegne eller skrive 
dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg vil huske på, hvordan 
jeg kan skrue ned for min 
vrede, så den ikke altid 
eks ploderer. Jeg vil 
gerne fjerne mig noget 
før, for jeg kan faktisk 
ikke lide at slås.

                   BEKIR, 12 ÅR

                     

” Jeg vil huske, at vrede ikke bare 
er en farlig og dårlig følelse, men at 
det faktisk også kan være både sundt 
og godt at være vred. Sådan plejer 
jeg ikke at tænke om vrede.

UMA, 11 ÅR

SIDE 73SIDE 72

” Jeg bliver nogle gange rigtig vred på 
mine forældre. Jeg hader, når jeg skal være 
”telefonbarn” for dem, hvor min mor beder 
mig sige noget til min far, og min far svarer 
min mor igennem mig. De må selv snakke 
med hinanden. De er voksne mennesker.

LUNA, 12 ÅR

” Jeg bliver rasende, når 
jeg synes, at noget er rigtig 
uretfærdigt. Jeg hader, når 
noget ikke er fair. Især hvis 
nogen snyder med vilje.

OLIVER, 14 ÅR
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Ked af det uden på kroppen
Følelser kan ikke bare mærkes inden i kroppen. De kan ofte 
også ses udenpå. Hvordan tror du, at du ser ud uden på 
kroppen, når du er Ked af det? Hvad mon andre ser på din 
krop, når du føler, du er godt fyldt op af Ked af det?

Du kan tegne på tegningen af ansigtet, hvordan du tror, du ser ud uden-
på, når du er Ked af det. 

Hvis du har lyst, kan du tegne hele din krop, da det jo ikke kun er i ansigtet, 
at følelser kommer til udtryk. Hvordan mon din krop former sig, når Ked af 
det fylder allermest? Hvis du har mere lyst til at beskrive det med ord, er du 
selvfølgelig også velkommen til det.

Ked af det eller Trist er en følelse, som mange forbinder med noget ubehageligt. Mange ser 
Trist og Ked af det som dårlige følelser, fordi de ikke føles behagelige. Tristhed følger ofte 
med, når der har været store og voldsomme konflikter eller vold i en familie. Det er næsten 
uundgåeligt, fordi man bliver Trist over det, der er sket.
 
Vi ved godt, at Ked af det eller Trist kan være nogle meget ubehagelige følelser. Men Ked af 
det er på mange måder også en rigtig god, sund og hjælpsom følelse. Ked af det kan hjælpe 
os med at fordøje de svære oplevelser. Ked af det gør os ofte stille og eftertænksomme, men 
måske kan Ked af det hjælpe med at vise andre mennesker omkring os, at vi har brug for 
hjælp og omsorg.

Følelser sanses. De mærkes inden i kroppen og ses udenpå. Følelser optræder med forskel-
lig styrke og kan sætte bestemte slags tanker i gang. Ligesom følelser bliver påvirket af 
andre mennesker og bestemte situationer, så påvirker de også mennesker omkring os. Det 
vil vi gerne invitere dig til at udforske på de kommende sider i forhold til følelsen Ked af det.

Ked af det inden i kroppen
Følelser kan altid mærkes i kroppen. Det kan være svært at svare på, hvor og hvordan du 
mærker Ked af det i din krop. Hvis du giver dig lidt tid til at tænke 
tilbage på en gang, hvor du var rigtig Ked af det, så kan du sikkert 
nå frem til, hvor i kroppen du mærker det. Måske er det flere 
steder. Måske er det altid det samme sted. Eller måske flytter 
det lidt rundt. 

Du kan tegne på tegningen, hvor du mærker Ked af det i din krop.

Ked af det

” Min tristhed sidder 
i hjertet. Så bliver det 
helt tungt.

CASPER, 10 ÅR

” Når jeg er ked af det, så 
tror jeg hele mit ansigt hænger 
lidt. Min mund vender nedad, 
og mine øjne ser triste ud. Og 
nogle gange græder jeg.

CAMILLE, 10 ÅR

” Jeg bliver helt forover-
bøjet og tung i kroppen, når 
jeg er ked af det.

MALIK, 12 ÅR
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Følelser kommer til udtryk med mange forskellige slags styrker. Det gør Ked af det også. 
Ligesom du kan skrue op og ned for temperaturen på badevandet, kan du opleve Ked af det 
med mange forskellige slags styrker. I denne øvelse vil vi invitere dig til at beskrive, hvordan 
du oplever Ked af det. Fra når den er allerlavest og kold eller lunken, til når den er skruet op 
for fuld styrke og dermed brandvarm.

KED AF DET OG DENS FORSKELLIGE STYRKER

Ked af det tanker
Følelser påvirker vores tanker. Hvordan påvirker 
Ked af det dine tanker? Kan du komme med eksem-
pler på, hvad du tænker, når Ked af det fylder rigtig meget i dig? Nedenfor kan du udfylde 
nogle af tankeboblerne med dine eksempler på Ked af det tanker. Både de tanker, du kan 
have om dig selv og om andre.

Har du prøvet at blive smittet af andres Ked af det? Har du 
prøvet at være sammen med nogen, der er fyldt med Ked af 
det? Hvordan oplevede du det?

Når Ked af det smitter
Følelser lever ikke isoleret indeni os. Tværtimod har vi det med 
at blive påvirkede af de mennesker, vi er sammen med og deres 
følelser. Ligesom vi påvirker andre med vores følelser.

Vores hukommelse fungerer sådan, 
at når vi føler noget bestemt, så 
husker vi også nemmere de minder og 
oplevelser, hvor vi havde den samme 
følelse. Så når vi er Glade, så husker vi 
alle de Glade minder. Det samme sker, 

når vi er Triste. På den måde 
bliver følelser nemt selvforstærk-

ende, fordi vi for eksempel bliver 
endnu mere Triste, når vi husker på de 
Triste oplevelser.

VIDSTE DU AT...

” Min mor er tit så ked af 
det, at jeg får helt ondt i  
maven over det. Jeg føler 
ikke, at jeg kan hjælpe hende.

ELIAS, 14 ÅR

” Når jeg er ked af det, er det som om, 
jeg kun kan tænke triste og opgivende 
tanker. Om mig selv og om mit liv.

NORA, 13 ÅR

KILDE: TYNG, 2017.
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5” Når ked af det er på 
2, så er jeg trist og stille og 
måske en lille smule modløs.

MUSA, 14 ÅR

” Når jeg er ked af det på 
4/5 stykker, så græder jeg. 
Så er jeg meget ked af det og 
synes, det hele virker trist og 
deprimerende. 

LOUIZA, 13 ÅR
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Hvornår er Ked af det hjælpsom? Hvornår kan Ked af det give 
dig problemer?

FORDELE OG ULEMPER VED KED AF DET 
Som du ser det, hvilke fordele og ulemper har Ked af det i dit liv?

Situationer og mennesker, som særligt 
får Ked af det til at komme frem
Er der mon nogen mennesker og/eller situationer, 
som særligt fremkalder Ked af det hos dig?

Din rygsæk
Når du sidder og kigger, og giver dig selv lov 
til at tænke lidt over, hvad du tager med dig 
fra din egen lille opdagelsesrejse ind i Ked 
af det, er der så noget, du bliver opmærk-
som på? Noget du gerne vil huske og tage 

med i din rygsæk? Måske ligner dit svar de 
andre børns. Måske er dit svar et helt andet. 
Du kan tegne eller skrive dit svar i din livs-
rygsæk nedenfor.

” Jeg vil gerne huske 
på, at ked af det også er 
en god ting, og at det fx 
kan hjælpe andre til 
at forstå mig og give 
mig omsorg. 
 
            MALOU, 15 ÅR
                

” At ked af det ikke bare er noget, som bor 
indeni mig. Men at det hænger rigtig meget sam-
men med, hvor jeg er, og hvem jeg er sammen 
med. Nu hvor er jeg er mere opmærksom på, at 
skifte-dage mellem min mor og far altid gør mig 
ked af det, så vil jeg fx prøve at lave nogle gode 
aftaler med mine venner de dage. Det tror jeg, 
kan hjælpe mig lidt.

SVEND, 10 ÅR

” Jeg bliver altid trist, når jeg skal 
hjem til min mor efter en rigtig god week-
end hos min far. Ikke fordi jeg ikke vil 
hjem til min mor, men fordi jeg bliver så 
ked af at skulle undvære min far.

STELLA, 10 ÅR

” Når man er ked 
af det, kan andre se, 
at man har brug for at 
blive trøstet.

VIGGA, 7 ÅR 
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Bange uden på kroppen
Følelser mærkes ikke kun i kroppen. De ses ofte også uden-
på. Hvordan tror du, at du ser ud uden på kroppen, når du er 
Bange? Hvordan ser andre mon på din krop, når du føler, du 
er godt fyldt op af Bange?

Du kan tegne på tegningen af ansigtet, hvordan du tror, du ser ud uden-
på, når du er Bange.

Hvis du har lyst, kan du tegne hele din krop, da det jo ikke kun er i ansigtet, at 
følelser kommer til udtryk. Hvordan mon din krop former sig, når Bange fylder al-
lermest? Hvis du har mere lyst til at beskrive det med ord, er du selvfølgelig også 
velkommen til det.

Bange er en følelse, som mange anser som en dårlig følelse. Måske fordi det føles ubeha-
geligt at være Bange. Men Bange er egentlig på mange måder en livsvigtig følelse, fordi den 
hjælper os med at holde os fra fare, og dermed forsøger den at hjælpe os i sikkerhed. Så 
heldigvis findes Bange. Men nogle gange kan den godt blive lidt overaktiv. Forstået på den 
måde, at den ser fare alle vegne og bekymrer sig langt mere end 
nødvendigt. Det sker, hvis man har oplevet noget meget farligt, 
og sådan opleves store og voldsomme konflikter i familien ofte af 
mange børn og unge. 

Følelser sanses. De mærkes inden i kroppen og ses udenpå. Følel-
ser optræder med forskellig styrke og kan sætte bestemte slags 
tanker i gang. Ligesom følelser bliver påvirket af andre mennesker og 
bestemte situationer, så påvirker de også mennesker omkring os. 

Det vil vi gerne invitere dig til at udforske på de kommende sider i forhold til følelsen Bange.

Bange inden i kroppen
Følelser kan altid mærkes i kroppen. Det kan være svært at svare på, hvor og hvordan du 
mærker Bange i din krop. Hvis du giver dig lidt tid til at tænke tilbage på en gang, hvor du var 
rigtig Bange, så kan du helt sikkert komme frem til, hvor i kroppen du mærker det. Måske er 
det flere steder. Måske er det altid samme sted, eller måske flytter det sig lidt rundt. 

Du kan tegne på tegningen, hvor du mærker Bange i din krop.

Bange

” Til sidst blev jeg 
bange, hver gang jeg 
hørte nogen tage i 
dørhåndtaget.

DAMIA, 9 ÅR

” Jeg ved ikke … Jeg er så 
bange, at jeg ikke kan lægge 
mærke til noget. Jeg tror, man 
kan se det i mine øjne.

IBRAHIM, 11 ÅR

” Når jeg bliver allermest 
bange, så ryster jeg helt vildt. 

FARHIYO, 8 ÅR
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Bange kommer til udtryk med mange forskellige slags styrker. Ligesom du kan skrue op 
og ned for temperaturen i badevandet, kan du opleve Bange med mange forskellige slags 
styrker. I denne øvelse vil vi invitere dig til at beskrive, hvordan du oplever Bange. Fra den 
er allerlavest og kold eller lunken, til den er skruet op for fuld styrke og dermed brandvarm.

BANGE OG DENS FORSKELLIGE STYRKER

Bange tanker
Følelser påvirker vores tanker. Hvordan påvirker 
Bange dine tanker? Kan du komme med eksempler 
på, hvad du tænker, når Bange fylder rigtig meget i dig? Nedenfor kan du udfylde nogle af 
tankeboblerne med dine eksempler på Bange tanker. Både de tanker du kan have om dig 
selv og om andre.

Har du prøvet at blive smittet af andres Bange? Har 
du prøvet at være sammen med nogen, der er fyldt med 
Bange? Hvordan oplevede du det?

Når Bange smitter
Følelser lever ikke isoleret indeni os. Tværtimod har vi det med 
at blive påvirkede af de mennesker, vi er sammen med og de-
res følelser. Ligesom vi påvirker andre med vores følelser. 

” Når jeg er rigtig bange, føler 
jeg ikke, at jeg kan tænke. Alligevel 
tænker jeg hele tiden på, hvordan jeg 
får mine forældre til at stoppe med at 
råbe ad hinanden. 

SOFUS, 12 ÅR

Når der er skruet op for fuld 
styrke for vores følelser - uan-
set hvilken følelse der er tale 
om - så bliver det sværere for os 
at tænke klart og være nysgerrige. 
Både i forhold til os selv og til andre.

Det betyder også, at jo stærkere 
følelsen er, desto sværere bliver 
det som regel at berolige os selv, 

og vi bliver lidt mere firkantede i 
vores tankegang. Både når vi skal 

forstå os selv og andre.

VIDSTE DU AT...

” Hvis jeg kan mærke, at min 
storesøster er bange, så bliver 
jeg også bange. Det er ikke 
altid, jeg ved, hvad vi er bange 
for. Jeg har ikke spurgt hende, 
hvad hun er bange for. 

KLARA, 9 ÅR
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” Når jeg er bange på 1, så er 
jeg nok bare nervøs og lidt på vagt. 
Når der er skruet op på 3, så er jeg 
mere bange, men stadig ikke så 
meget, så andre kan se det på mig.

TJALFE, 14 ÅR

” Når jeg er bange på 5, så 
kan jeg næsten ikke være i mig 
selv. Så skal jeg bare væk i en 
fart eller gemme mig. 

LISA, 13 ÅR



D
EL 4 FØ

LELSER 

D
EL 4 FØ

LELSER  

SIDE 85SIDE 84

Hvornår hjælper Bange dig? Hvornår giver Bange dig 
problemer?

FORDELE OG ULEMPER VED BANGE
Som du ser det, hvilke fordele og ulemper har Bange i dit liv?

Situationer og mennesker, som særligt 
får Bange til at komme frem
Er der mon nogen mennesker og/eller situationer, 
som særligt fremkalder Bange hos dig?

Din rygsæk
Når du sidder og kigger, og giver dig selv lov 
til at tænke lidt over, hvad du tager med dig 
fra din egen lille opdagelsesrejse ind i Ban-
ge, er der så noget, du bliver opmærksom 
på? Noget du gerne vil huske og tage med i 

din rygsæk? Måske ligner dit svar de andre 
børns. Måske er dit svar et helt andet. Du 
kan tegne eller skrive dit svar i din livsryg-
sæk nedenfor.

” Jeg er glad for, at jeg kan 
blive bange, og andre kan se 
det. Jeg tror, det ofte har fået 
mine forældre til at stoppe med 
at skændes … Når de altså 
har lagt mærke til det.

FREDERIK, 12 ÅR

” Jeg er egentligt ret glad for 
at bange slet ikke fylder så meget, 
som den gjorde en gang. Jeg kan 
godt se, hvor langt jeg er nået.

LUNA, 14 ÅR

” Andre kan ikke altid forstå, hvorfor 
jeg pludseligt bliver bange. Det kan 
være svært at forklare, når jeg ikke 
engang selv ved det.

THILDE, 10 ÅR 

” Når mine forældre slås, 
gemmer jeg mig på mit værelse, 
fordi jeg bliver bange. Min kon-
taktperson siger, det er godt, 
fordi så passer jeg på mig selv. 

KARLA, 10 ÅR
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Bekymringstanker
Bekymringstanker er tanker, som kredser om alt det, der kan gå galt. Bekymringstanker er 
i familie med Bange og ofte også Ked af det. Når børn og unge oplever store konflikter eller 
vold i deres familie, følger der som regel Bekymringstanker med. 

Bekymringstanker kan handle om, hvordan deres mor har det? Hvordan deres far har det? 
Hvordan deres søskende har det? Hvor de skal bo? Hvornår der opstår nye skænderier? Nog-
le børn og unge kan også bekymre sig om, hvad der vil ske, hvis andre finder ud af, hvad der 
sker i deres familie. Vil de nogensinde kunne føle Glæde igen? Og nogle børn og unge Bekym-
rer sig om, hvorvidt de selv bliver voldelige. Måske de har set den ene eller begge forældre 
være det. Bekymringer har det altså med at kredse om meget alvorlige 
emner og kommer derfor også ofte i følgeskab med Ked af det.

Hjernescanning
Hvis man kunne scanne din hjerne og se Bekymringerne derinde, 
hvilke Bekymringstanker ville man så kunne se?

På næste side kan du se en hjerne. Den har både store og små Be-
kymringer. Måske du selv har lyst til at scanne din hjerne og udfylde 
Bekymringsboblerne med de Bekymringstanker, der indimellem rammer dig – både de store 
og små. Måske har du mange flere Bekymringer end dem, der er plads til. Så kan du even-
tuelt tegne flere Bekymringsbobler rundt om hjernen. Det kan også være, at du oplever, du 
har en kæmpestor Bekymring, som fylder hele hjernen. Så er du velkommen til at fylde hele 
hjernen med kun den. 

God scanningslyst! 

SIDE 87SIDE 86

Det er helt almindeligt at have svært 
ved at koncentrere sig i skolen, når man 
har en masse problemer og bekymringer 
derhjemme.
Når vi rammes af problemer, fylder de 
rigtig meget i vores tanker, og vi bru-
ger meget energi på at forstå dem og 
forsøge at finde løsninger. Det betyder 
også, at det kan være svært at få plads 
til sit skolearbejde og andet. Det er helt 
forståeligt. Man kan næsten sige, at det 

ville være fjollet at bruge energi på at 
lære en masse nyt, når man har store 
og vigtige problemer at løse. Det æn-
drer sig igen, når problemerne er blevet 
mindre. Mens problemerne stadig er 
store, kan det være en god ide at 
fortælle sine lærere, at der er 
meget, som fylder i ens hjerne 
lige nu, og at man måske har 
brug for lidt flere pauser eller 
hjælp til at holde fokus.

KONCENTRATIONSBESVÆR

” Inden i min hjerne er der 
bare en stor tanke, og det er: 
Jeg vil væk herfra! Jeg hader at 
bo på krisecenter.

FREDERIK, 14 ÅR

” I min hjerne er der blevet 
mere og mere plads til skole og 
venner. Men alt det med min mor 
og far fylder stadigt en stor del. 
Og skænderier med min store-
bror har også en stor plads.

SOFIE, 10 ÅR

” Når jeg sidder i skolen, kan der lige pludselig 
dukke billeder op fra slåskampene. Jeg bliver helt 
vildt bange, og jeg kan slet ikke tænke på andet. 
Nogle gange hjælper det at knytte mine hænder 
rigtig hårdt eller spise et megastærkt bolsje. Så 
hjælper jeg min krop med at mærke efter og min 
hjerne med at tænke på noget andet.

NANNA, 14 ÅR
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Bekymringstanker med vokseværk
Hvem og/eller hvad kan få Bekymringstankerne til at vokse i din hjerne?

Bekymringstanker der skrumper
Hvem og/eller hvad kan få Bekymringerne til at blive mindre eller helt forsvinde fra din 
hjerne?

Når Bekymringerne får rigtig meget plads, har de det med at vokse 
sig store, og de kan nemt drille. 

Bekymringstanker kan helt sikkert drille på rigtig mange måder, og de kan 
opleves forskelligt fra person til person. Der er dog to måder, som lader til at være Bekym-
ringstankernes yndlingsmåde at drille på:

 1. De overdriver, hvor sandsynligt det er, at der vil ske noget dårligt.
 2. De overdriver, hvor skrækkeligt det vil være, 
  hvis det dårlige rent faktisk sker.

Når vores tanker er allermest hjælpsomme, er vi i stand til at tænke roligt, overveje flere 
muligheder, og vores tanker er realistiske. Det betyder, at vores tanker er tæt på at stemme 
overens med virkeligheden. Når Bekymringer fylder meget og kommer til at spænde ben 
for dig, så er det meget vigtigt, at du lærer tankerne godt at kende, så du kan finde ud af, 
hvornår dine tanker driller dig, og hvornår de er hjælpsomme. Det kan hjælpe dig med at 
vide, hvornår du skal lytte til tankerne, og hvornår du skal give dem mindre opmærksomhed.

Opdagelsesrejsende tager på opdagelse og udforsker verden. De opdager nye steder, kultu-
rer, får ny viden og finder nye løsninger, som gør, at de kan finde nye veje til at bevæge 
sig igennem verden. 

Når du skal undersøge dine egne Bekymringstanker rigtig grundigt og lære dem 
at kende, kan du låne nogle af den opdagelsesrejsendes spørgsmål og nysger-
righed. At gå på opdagelse i et nyt landskab og en ny kultur er nemlig slet ikke 
så forskelligt fra at gå på en indre opdagelsesrejse i dine Bekymringstanker. 

Du har allerede pakket mange gode ting ned i din rygsæk i løbet af dit arbejde med 
bogen. Sammen med dem og sammen med udforskningsspørgsmålene 

fra den opdagelsesrejsende kan du med denne øvelse ende med at 
blive en ægte Bekymringsudforsker.

Når du skal udforske dine Bekymringstanker, er det en god idé at 
udforske dem fra flere forskellige leder og kanter - præcis som den 
opdagelsesrejsende ville gøre.

På næste side kan du finde et skema med spørgsmål, som kan 
hjælpe dig med at gå på opdagelse i Bekymringerne, så du 
bedre kan sortere i dem og blive klogere på, hvor stor en del 
af dem, der blot er ude på at drille. 

Det er vigtigt at huske, at der både 
er Bekymringstanker, der driller, og 
fornuftige Bekymringer. Med Bekym-
ringstanker, der driller, mener vi Beky-
mringstanker som overdriver, og som 
dermed gør dig meget mere Bange, 

end du behøver at være.

Fornuftige bekymringer har vi 
brug for til at passe på os selv. Fx 

er det fornuftigt at være bekymret 
for at blive kørt over i de store kryds 
med mange biler. Det gør, at vi ser os 
ekstra grundigt for. Nogle gange kan 
børn med mange voldsomme oplevels-

er i deres familie have brug for fornuf-
tige bekymringer. Det betyder, at der 
er nogle familiemedlemmer, der ikke 
må vide, hvor de er, og som det kan 
være farligt at møde. 

I denne øvelse er det KUN Bekymring-
stanker, der driller, som er i fokus. 
Fornuftige bekymringer vil vi anbefale 
dig at snakke med en voksen om, som 
du er tryg ved. Det er nemlig en god 
idé at lave nogle gode sikkerhedsplan-
er, så du ved, hvornår du kan holde fri 
fra disse bekymringer, og hvornår du 
skal bruge dem aktivt.

HAR DU TÆNKT OVER, AT …

NÅR BEKYMRINGSTANKERNE 
DRILLER

” Mine bekymringer slår 
ligesom kolbøtter af sig selv, og 
de bliver bare ved og ved. Og 
selvom jeg gerne vil, så er det 
meget svært at stoppe dem igen.

MARCO, 15 ÅR
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Denne øvelse er med i din bog, fordi den giver dig 
mulighed for at lære dine Bekymringer bedre at kende, 
hvis du indimellem rammes af sådanne, og har lyst til at 
udforske dem grundigt. 

Giv dig gerne god tid, og lav måske denne øvelse sam-
men med en voksen, som du har tillid til. Det er nemlig 
vigtigt at få hjælp til at skelne imellem drillende Bekym-
ringer og fornuftige Bekymringer.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

OPDAGELSESSPØRGSMÅL DINE SVAR

SITUATIONEN
Hvad skete der lige inden, 
Bekymringstankerne kom? 
Hvordan var stemningen?

TANKERNE
Hvilke tanker passerede gennem 
dit hoved? Hvad ”sagde” de? Var 
tankerne hurtige eller langsom-
me? Var de larmende eller stille? 
Hvordan lød tonen? Hård eller 
blid?

ALTERNATIVE MULIGHEDER 
Hvad kunne der ske, hvis Bange eller 
Bekymring ikke får ret?
Kender du en, som sjældent bliver ramt 
af Bekymringstanker? Hvad ville han 
eller hun mon sige?

BEROLIGENDE TANKER
Kom gerne med et eller flere bud på 
en beroligende tanke, der kan erstatte 
Bange eller Bekymring. Hvad ville en, 
der kender dig rigtig godt, og er god til 
at trøste dig, mon sige til dig?

STYRKEMÅLING
Giv dig selv lov til at mærke, hvor kraf-
tig Bekymringen er. Har din udforskning 
ændret på styrken?

STYRKEMÅLING
Hvilken styrke har Bekymrings-
tankerne, og hvor højt er der 
skruet op for din Bekymring?

BEVISER
Gå på udkig efter beviser for Bekymring. 
Hvilke fakta har du? Hvad er tidligere 
sket for dig, eller nogen du kender, i en 
lignende situation? Er det nødvendigt 
at skrue så højt op for Bange og/eller 
Bekymring? Hvad er det mest sandsynli-
ge, der vil ske? Hvis Bekymringen faktisk 
sker, bliver det mon så slemt, som 
Bekymring vil have dig til at tro?

SIDE 91SIDE 90

GÅ PÅ OPDAGELSE I BEKYMRINGERNE
 – FIND VEJEN TIL DE BEROLIGENDE TANKER

KILDE: THASTUM, 2010
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Alle børn, unge og voksne Bekymrer sig nogle 
gange. Når børn og unge oplever voldsomme 
skænderier eller vold i deres familie, er der 
ofte rigtig mange forskellige Bekymringer, 
der fylder i deres hoved. For nogen betyder 
det, at det bliver svært at koncentrere sig 
om deres skolearbejde. For andre betyder det, at de har 
svært ved at falde i søvn. Bekymringer fylder nogle gange meget mere, end man har lyst til, 
og det føles som om, det er Bekymringerne, der styrer ens liv i stedet for en selv. Det er der 
en god grund til. De kan både være snu sådanne Bekymringstanker, men der kan også være 
en rigtig god grund til at bekymre sig, når ens familie er hårdt ramt af konflikter eller vold.

En af de måder, børn og unge kan få lidt styr på deres Bekymringer på, er ved 
at lave en kasse til dem. Helt konkret finder de en æske - det kunne være en 
skotøjsæske - som de dekorerer rigtig fint med tegninger, klistermærker, el-
ler hvad de nu synes passer til deres bekymringskasse. Når kassen er klar til 
brug, finder de et egnet sted at stille den. Den skal måske ikke stå alt for syn-
ligt. Så kan man komme til at tænke på Bekymringerne, hver gang man ser 
den. Det er ikke så smart, hvis man lige havde glemt sine Bekymringer. Men 
det kan også være, at det er en rigtig god ide, at den står et sted, du lægger 
mærke til. Det minder dig nemlig om, at Bekymringerne har en plads uden for dine tanker, 
og at du har taget dig af dem. Måske du skal lade den stå fremme nogle dage og andre dage 
skal den ikke være for synlig. Når børnene eller de unge får en Bekymringstanke, så kan de 
skrive den ned på et stykke papir og putte den i kassen. 

BEKYMRINGSKASSE
” Jeg snakker rigtig meget til min bekym-
ringskasse. Det er næsten det, som hjælper 
mest, tror jeg. Nogle gange skælder min mor 
og jeg alle bekymringerne ud, og nogle gange 
kan jeg ikke lade være med at grine, fordi det 
bliver sjovt i stedet for bekymrende.

ALFRIDA, 12 ÅR

” Jeg troede slet ikke, der ville være plads 
til alle mine bekymringer i min kasse. Men da 
jeg havde skrevet 6 sedler og puttet dem ned 
i kassen, kunne jeg slet ikke komme i tanke 
om flere. Når der kommer nye, så skriver jeg 
dem ned og putter dem ned til de andre.

MILLE, 8 ÅR

Man kan altid åbne kassen og kigge på Bekymrin-
gerne. Måske når man er sammen med nogen, 
der er gode at snakke med Bekymringer om. 
Måske når man selv har rigtig god tid og kan 
mærke, at man har overskud til også at finde 
på løsninger. Det er en god ide altid at huske at 
lukke kassen igen, så Bekymringerne ikke slipper ud.

Hvis Bekymringerne alligevel dukker op i dine tanker uden for ”Bekymringstiden” - for ek-
sempel når du skal sove - så kan du sige højt til kassen og Bekymringerne: ”Vi har en aftale. 
Jeg har givet dig opmærksomhed, du står på et stykke papir, du ligger i kassen, og jeg kigger 
først på dig igen i morgen! Lige nu skal jeg sove.” Hvis du synes, det er lidt for mærkeligt at 
tale højt til Bekymringerne, kan du selvfølgelig også bare sige det indeni dit hoved. 

Hvis du ikke har lyst til at lave en fysisk kasse til Bekymringerne, kan du også skrive eller 
tegne dem i den kasse, der er tegnet til dig på næste side. Så kan du lukke bogen og bruge 
den på samme måde som ”Bekymringskassen”. 

SIDE 93SIDE 92

En gang imellem sker der det, at visse 
skræmmende eller uhyggelige billeder 
sidder fast i ens hjerne. Nogle menne-
sker oplever, at de dukker op, selv når 
de ikke ønsker det. Sådanne billeder 
kan både virke meget realistiske og 
skræmmende. Det kan hjælpe med at 
få sådanne billeder lidt på afstand, hvis 
ens sanser aktiveres. Vores sanser er: 
syn, hørelse, balance, føle, smag og 
lugt. 

Hvis du oplever, at billederne ikke vil 
forsvinde fra dit hoved, kan du eksperi-
mentere på følgende måde:

• Brug dit syn aktivt. For eksempel til 
at finde alle de grønne ting omkring 
dig. Eller langsomt se fra side til 
side og find små detaljer, du ellers 
ikke har lagt mærke til - fx en lille 
revne i væggen.

• Lyt til meget høj musik eller koncen-
trer dig om at høre nogle lave lyde.

• Forestil dig, at du balancerer på en 
line, ligesom i cirkus, eller vugger 
dig selv blidt fra side til side, imens 
du koncentrerer dig om at mærke 
bevægelsen.

• Prøv at nulre et stykke tøj og føl 
rigtig godt efter, hvordan det føles i 
din hånd.

• Smag på et meget stærkt bolsje 
eller bid i en sur citron.

• Lugt til noget stærkt eller 
måske en duft, du godt kan 
lide.

Det kan godt kræve flere forsøg, og du 
kan måske med fordel skifte imellem de 
forskellige sanser. Du skal også vide, at 
det kan være rigtig nyttigt at tale med 
nogen om disse billeder. Måske du kan 
tale med en voksen, du har tillid til.

NÅR BILLEDERNE IKKE VIL FORSVINDE UD AF HOVEDET
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Din rygsæk
Når du har arbejdet med dine Bekymrings-
tanker, og du tænker lidt over, hvad du tager 
med dig fra din egen lille opdagelsesrejse 
ind i Bekymringstankerne, bliver du så op-

mærksom på noget særligt? Noget du gerne 
vil huske og tage med i din rygsæk? Du kan 
tegne eller skrive dit svar i din livsrygsæk 
nedenfor.

” Jeg vil huske at bruge min 
bekymringskasse, og en gang 
imellem vil jeg åbne den og 
gennemgå alle bekymringer og 
smide dem ud, som ikke længere 
fylder i mit liv.

MARCO, 15 ÅR

” Jeg vil gå lidt mere på opdagelse i 
mine bekymringer sammen med Hanne, 
min kontaktpædagog i klubben. Det hjælp-
er så meget, når vi gør det, og vi er endda 
blevet ret hurtige til at udfylde skemaet.

MILLE, 13 ÅR

TEGN DIN EGEN BEKYMRINGSKASSE



D
EL 4 FØ

LELSER 

D
EL 4 FØ

LELSER  
D

EL 1 IN
D

LED
N

IN
G

SIDE 97SIDE 96 SIDE 97

Sorg og Savn i hjertet
Sorg og Savn er følelser, som ofte fylder en del hos børn og unge, der har oplevet konflikter 
og vold i familien. Mange børn føler en stor Sorg over alt det ulykkelige, der er sket i deres 
familie. Måske husker de dengang, deres familie stadig var samlet, og de rammes af Savn 
og Sorg over, at det ikke er sådan længere. Savn og Sorg kan også dukke op, når mennesker 
ikke længere er så stor en del af ens liv. Måske har man mistet dem, fordi de er døde, eller 
man kan ikke være sammen med dem af andre grunde. Nogle gange kan man dele sin Sorg 
og sit Savn med andre. Måske man endda er fælles om at føle sådan, 
hvis man fx har mistet et familiemedlem eller et højt elsket kæle-
dyr. Andre gange kan man føle sig mere alene med sin Sorg, hvis 
man eksempelvis Savner den ene forælder, men ikke vil gøre 
den anden forælder Ked af det eller Vred ved at tale for meget 
om det.

Hjertescanning
Hvis man kunne scanne dit hjerte og se den Sorg og det Savn, du bæ-
rer rundt på, hvad ville man så se? Vi ved selvfølgelig godt, at Sorg og Savn ikke rigtigt kan 
ses på en hjertescanning. Følelser sidder jo ikke et præcist sted - hverken i hjernen eller i 
hjertet. Men lige når det kommer til Savn og Sorg, kan det nogle gange føles, som om det 
sidder lige midt i hjertet og knuger lidt. Kan du også mærke din Sorg og dit Savn sådan? Eller 

mærker du den måske andre steder? Vi håber, at det giver mening for dig, og at 
du har lyst til at være med på legen og lave en hjertescanning. Ligesom 

vi tidligere har inviteret dig til at lave en hjernescanning. 

I hjertet er der plads til både store og små Savn og Sorger. Måske du 
selv har lyst til at scanne dit hjerte skrive i de 
forskellige tankebobler om de Sorger og det 
Savn, der indimellem fylder i dit hjerte? 

God scanningslyst!Denne øvelse kan for nogen være 
lidt trist, fordi den handler om 
Sorg og Savn. Så vi vil anbefale 
dig at lave øvelsen sammen med 
en voksen, som du føler dig tryg 
ved. Og husk endelig at lave den 
sidste del af øvelsen, så du husk-
er alle de styrker og ressourcer, 
som gør, at du kan rumme de 
Sorger og Savn, der nogle gange 
kan føles meget tunge.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

” Min far er i fængsel, og 
jeg savner ham rigtig meget.

LIVA, 12 ÅR

Sorg og Savn med vokseværk
Hvem og/eller hvad kan få Sorgen og Savnet til at vokse i dit hjerte?

Sorg og Savn, der skrumper
Hvem og/eller hvad kan få Sorgen og Savnet til at skrumpe i dit hjerte?

” Jeg savner mine venner 
i skolen. Jeg fik aldrig sagt 
ordentligt farvel.

SARAH, 11 ÅR
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GÅ TIL AFSNIT OM AT BEROLIGE SIG SELV

DIN STYRKE

Alle de børn og unge, som vi har talt med, der bærer på en tung Sorg og Savn, har ofte ud-
viklet forskellige måder at passe på sig selv. Både når de er sammen med andre, og når de 
er alene. Disse måder at passe på sig selv, hjælper dem med at bære på Sorgen og Savnet. 
Det kan eksempelvis være sætninger, de siger til sig selv, eller nogen de deler deres følelser 
med. Det kan også være rare ting, de tænker på for at blive mere rolige og glade. 
Eller måske lader de være med at tænke på bestemte ting for ikke at blive alt 
for Kede af det.

Selvom man gør brug af flere måder til at passe på sig 
selv, så kan det godt være svært at få øje på dem. Men 
hvis du giver dig selv lidt tid, så kan det være, at du 
kommer i tanke om nogle af dem? Det kan også være, 
at du har brug for hjælp fra andre. Måske ved at snak-
ke med nogle af de voksne eller dine venner, som ken-
der dig rigtig godt. Nedenfor kan du skrive lidt om, 
hvordan du passer på dig selv, når Sorgen og Savnet gør 
ondt. Måske ligner dine svar nogle af de andre børns. Må-
ske er dine svar helt anderledes. Begge dele er helt okay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis det er svært at komme i tanker om nogle af de måder, du passer på dig selv, så kan du 
bladre længere frem i bogen til kapitlet ”At passe på sig selv”. Kapitlet er fyldt med forskel-
lige forslag, hvor du måske kan genkende noget af det, du allerede gør. Eller du kan blive 
inspireret til nye måder at passe på dig selv.

Din rygsæk

” Jeg havde slet ikke tænkt på, at 
jeg faktisk også har en masse styrke til 
at bære på mit savn. Jeg ville allerhelst 
ikke savne min mormor så meget, men 
når nu savnet er der, så er det rart at 
tænke på, at jeg også er rigtig stærk.

RAJA, 13 ÅR

Når du giver dig selv lov til at tænke lidt 
over, hvad du tager med dig fra din egen 
lille opdagelsesrejse ind i Sorg og Savn, er 
der så noget, du bliver særligt opmærksom 
på? Noget du gerne vil huske og tage med i 

din rygsæk? Måske ligner dine svar de andre 
børns. Måske er dine svar helt anderledes. 
Begge dele er helt okay. Du kan tegne eller 
skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Når jeg er til 
trampolin og laver 
tricks med de andre på 
holdet, så glemmer jeg 
næsten alle de svære 
følelser.

RASMUS, 11 ÅR

” Når jeg er rigtig ked af det og 
savner min far så meget, at det 
føles, som om mit hjerte er ved at 
gå i stykker, så henter jeg vores kat 
Buller og klør ham på maven. Han 
elsker det og bliver så glad, at jeg 
automatisk også får det lidt bedre.

AUGUSTA, 13 ÅR
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Skyld, Skam og 
Dårlig samvittighed
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Skyld, Skam og Dårlig samvittighed er følelser, som nemt bliver blandet sammen, og det kan 
derfor være svære at skille dem ad. Derfor forsøger vi først at forklare forskelle og ligheder:

Skyldfølelse er en følelse, som kommer, når vi mennesker indser eller tror, at vi har gjort 
noget forkert. Uanset om det er rigtigt eller ej. Skyldfølelse er i familie med Fortrydelse. På 
mange måder er Skyldfølelse en ubehagelig følelse, men det kan også være en hjælpsom 
følelse. Fortrydelse kan nemlig hjælpe os med at lære af vores fejl, og Skyldfølelse hjælper 
os med at være gode mennesker. Skyldfølelsen gør nemlig, at det føles ubehageligt at gøre 
noget, der sårer andre. Det er derfor helt almindeligt og sundt at kunne føle Skyld, og Skyld-
følelsen er en vigtig del af vores sociale udvikling. 
Skyldfølelse er dog langt fra altid hjælpsom. Rigtig ofte kommer den nemlig helt uden, at 
den har grund til at komme. Det sker særligt hos børn og unge, der har været udsat for 
voldsomme oplevelser. Af mange forskellige grunde er det ofte meget nemt for børn og unge 
at føle sig Skyldige. Særligt når der opstår konflikter og problemer i deres familie, som de 
ikke forstår. Det kan nærmest opleves, som om Skylden skal et eller andet sted hen, og hvis 
børnene og de unge ikke har nogle steder at gøre af den, så tager de den på sig selv. Flere af 
de børn og unge, vi har talt med, beskriver Skyldfølelsen som en slags indre pegefinder og 
kalder den: ”Skældud-stemmen”, ”Råberen” eller ”Du-Gør-Det-Forkert-Stemmen”.

De følelser, som børn og unge kan føle, der har oplevet voldsomme konflikter og vold, er 
indimellem både forvirrende og smertefulde. For rigtig mange børn og unge er det sådan, at 
når der sker svære ting omkring dem, så kommer der ofte også svære følelser indeni. Og ofte 
ender de med at bebrejde sig selv på den ene eller den anden måde. Uanset hvor meget de 
voksne fortæller dem, at det ikke er deres skyld eller ansvar, at de voksne omkring dem har 
konflikter, skændes eller er voldelige, så kan følelsen alligevel snige sig ind og ned i børne-
nes og de unges maver. 

Når man taler om følelser, så taler 
man ofte om grundlæggende 
følelser. Det er de følel-
ser, som vi alle sammen 
bliver født med. Der er 
også de mere komplek-
se følelser, som vi udvik-
ler i løbet af barndommen 
og ungdomsårene. Som navnet 
antyder, så er de følelser lidt mere 
komplicerede. Det kan være sværere at finde ud af, 
hvor de kommer fra, og hvad de betyder. Derfor kan vi 
også føle Forvirring.

Når børn og unge ramler ind i voldsomme oplevelser, er Skyldfølelse og Skam nogle af de 
komplicerede følelser, de ofte rammes af. Og så kan de føle Forvirring over, at de føler helt 

forskellige ting på samme tid. Ligesom du måske allerede har arbejdet med i øvelsen, 
”Modsatte følelser i din familie”.

Når Skyld og Skam fylder meget i 
børn og unges følelser, så kan det 
være en rigtig god idé at snakke 
med nogen om det og få hjælp 

til at komme ud af de svære 
følelsers faste greb. Det kan 
nemlig være en alt for stor op-
gave at klare på egen hånd.

SKYLD OG SKAM

Hvordan er det med Skyldfølelse i dit liv? 
Kan du genkende noget af ovenstående? Eller har Skyldfølelsen ikke fyldt så meget i dit liv?

” Selvom alle sagde, det ikke var min 
skyld, at mor flippede helt ud og sagde, 
at det var, fordi hun havde en psykisk 
sygdom, så kunne jeg alligevel ikke lade 
være med at tænke, at det jo også var min 
skyld. For jeg kunne bare have sat mine 
sko på plads, eller jeg kunne have husket 
min madpakke.

VICTORIA, 14 ÅR

GÅ TIL AFSNITTET OM MODSATTE 
FØLELSER I DIN FAMILIE
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opfatter os som griske, selvoptagede el-
ler hensynsløse. Skamfølelse kan hjæl-
pe mennesker med ikke at udnytte eller 
behandle andre dårligt. Man kan sige, at 
Skamfølelsen får sat vores Samvittighed 
i gang gennem tanker om Skyld, og den 
kan hjælpe os med at sige undskyld, når 
nogen føler sig Såret over noget, vi har 
sagt eller gjort. Denne form for Skam-
følelse er altså i familie med Empati 
og Medfølelse.  Det er rigtig vigtigt for 
både børn, unge og voksne at få skabt 
en god adgang til den. Men den kan også 
være i familie med Dårlig samvittighed, 
der ligesom Skyldfølelsen sagtens kan 
komme uden, at der er en god grund til 
det. Den Dårlige samvittighed kan fylde 
meget for børn og unge, som har oplevet 
vold eller store konflikter i deres familie 
- også selvom vold eller store konflikter 
imellem forældre aldrig nogensinde er hverken børn eller unges ansvar. Det er nemlig altid 

de voksne, der har ansvaret for stemningen i en familie.

Skammen og Den dårlige samvittighed får os tit til at holde ting hemmeligt 
eller lyve, fordi vi er bange for, at andre kommer til at synes dårligt om os. 
Vi har nemlig alle sammen brug for at have 
mennesker omkring os, der holder af os. 
Længere fremme i bogen er der et kapitel 
netop om hemmeligheder.

Skamfølelse hænger sammen med følelsen af at være uønsket eller ikke føle, at man kan 
finde sin plads. Hvor Skylden får en til at føle, at man GØR noget forkert, så får Skammen 
en til at føle, at man ER forkert. Skam er derfor ofte ret umulig og urimelig ”at bo sammen 
med”. Fordi alle jo har ret til at VÆRE sig selv. Derfor kan det også være endnu sværere at 
tale om Skam. Det er ikke nemt, men man kan øve sig rigtig meget i at GØRE noget andet. 
Fx holde op med at bande, fjolle i klassen osv. Men man kan aldrig stoppe med at VÆRE sig 
selv.
Skam er for mange i familie med at sammenligne sig selv med andre. Mange mennesker kan 
med Skammens stemme fortælle sig selv, at de fx ikke er lige så meget værd, ikke lige så 
kloge og ikke lige så kønne som andre mennesker. Flere af de børn og unge, vi har talt med, 
har beskrevet Skamfølelsen som en følelse, hvor andre peger fingre ad dem. De har blandt 
andet kaldt Skamfølelsen: ”Pinligheden”, ”Flovheden”, ”Genertheden”, ”Hviske-stemmen” 
og ”Du-Er-Forkert-Stemmen”.

Skamfølelsen fokuserer altså på os selv, og den på-
virker vores selvopfattelse eller selvbillede. Men 
den opstår i mødet med andre mennesker. Skam 
kommer aldrig på besøg, når vi er ligeglade. Når vi 
bliver afvist af nogen, vi ikke bryder os om, vækker 
det mindre Skam, end når vi bliver afvist af nogen, 
vi holder af eller ser op til. Dermed opstår der også 
nemmere Skam i familier. Og derfor kan Skam også 
nemt fylde meget, når der er store konflikter og vold i 
en familie.

Lever man med en stor grad af Skamfølelse, og stiller man ofte sig selv spørgsmål som: 
”Hvad er der galt med mig?”, kan det både være meget alvorligt og 
smertefuldt. Det kan også stå i vejen for at leve det liv, man øn-
sker. Skamfølelse kan også føre til større ensomhed, da kan 
man kan miste lysten til at være sammen med andre.

Skammen kan ligesom Skyldfølelsen være hjælpsom, fordi 
den hjælper os med at tænke over vores opførsel. Den kan 
for eksempel stoppe os i at være egoistiske, så andre ikke 

SIDE 103SIDE 102

Skyld og Skam er jo nogle ret så 
komplekse og svære følelser. Selv 
for rigtig mange voksne, er det 
svært at kende forskel. Så hvis 
du ikke helt kan adskille dem 
ad, og det hele bare føles som 
en stor mavepine, så er det slet 
ikke forkert. Men derimod meget 
forståeligt. For rigtig mange børn, 
unge og også voksne, er det præ-
cis sådan, de ved, at der er noget 
Skyld og Skamagtigt på spil.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

Hvordan er det med Skamfølelse og Dårlig samvittighed i dit liv? 
Kan du genkende noget af  ovenstående? Eller har Skamfølelsen og/eller Dårlig samvittighed 
ikke fyldt så meget hos dig?

” Min far sagde tit til mig, at jeg skulle 
skælde min lillebror ud, når han gjorde 
noget forkert. Jeg skammede mig altid 
bagefter, når jeg havde råbt ad min lille-
bror. Jeg følte ikke, han fortjente at blive 
råbt ad. 

ALEXSANDER, 14 ÅR.

” Jeg tænker rigtig meget på, hvad der er galt 
med mig. Jeg er slet ikke som de andre i min klasse. 
Jeg er alt for alvorlig og stille. Selvom jeg er ked 
af, at jeg ikke har nogen at snakke med, så ved jeg 
faktisk heller ikke, hvad jeg skulle snakke med dem 
om. For det er, som om vi lever i hver vores verden.

LAURA, 15 ÅR

GÅ TIL AFSNIT OM HEMMELIGHEDER
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Skyld og Skam og deres forskellige styrker
Følelser kommer altid i mange forskellige styrker. Det gør Skyld og Skam også. Ligesom du 
kan skrue op og ned for vandets temperatur i ba-
det, kan du opleve Skyld og Skam med mange 
forskellige styrker. I denne øvelse vil vi invitere 
dig til at beskrive, hvordan du oplever Skyld, 
Skam og Dårlig samvittighed. Fra den er aller-
lavest og kold eller lunken, til den er skruet 
op for fuld styrke og dermed brandvarm.

På de følgende sider kan du gå på opdagelsesrejse og lære mere om Skyld- og Skamfølelse 
eller Dårlig samvittighed. Du kan undersøge, hvordan de opfører sig i dit liv. Måske oplever 
du, at både Skyld og Skamfølelse og Dårlig samvittighed fylder en hel del i dit liv. Det kan 
både være, at du har lyst til at gennemgå spørgsmålene samlet eller hver for sig, fordi de 
måske er så forskellige for dig. Du skal, som andre steder i bogen, gøre det, som giver aller-
bedst mening for dig. 

Skyld, Skam og Dårlig samvittighed inden i kroppen
Følelser kan næsten altid mærkes i kroppen. Det kan være svært sådan lige at svare på, hvor 

og hvordan du mærker Skyld, Skam og Dårlig sam-
vittighed i din krop. Men hvis du giver dig selv lidt 

tid til at tænke tilbage på en gang, hvor Skylden, 
Skammen eller den Dårlige samvittighed fyldte 
rigtig meget, så kan du helt sikkert finde ud af, 
hvor i kroppen du mærkede det. Måske var det 
flere steder. Måske er det altid det samme sted. 
Eller måske flytter det sig lidt rundt. 

Du kan tegne, hvor du mærker Skyld, Skam og/eller Dårlig samvittighed i din krop.

SIDE 105SIDE 104

” Når jeg bliver nervøs og føler mig fork-
ert, kommer jeg til at trække vejret mær-
keligt, og mit hjerte banker hurtigt. Det er, 
hvis jeg skal være sammen med nogen, jeg 
ikke kender så godt. Sådan har jeg det ikke 
sammen med Laura. Men hun er også min 
bedste veninde, og hende kan jeg bare være 
mig selv sammen med.

HANNAH, 10 ÅR
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” Når dårlig samvittighed er på 2, så er det jo 
bare, som det hele tiden er. Så ville jeg ønske, jeg 
ikke havde gjort noget forkert. Men der er stadig 
også en ret klar stemme, der fortæller mig, at det 
ikke min skyld. Når der skrues helt op for 4 eller 
5, så forsvinder den stemme fuldstændigt, og 
jeg føler bare, ALT er min skyld, og jeg får lyst til 
krybe ned i et hul og bare blive der.

SEBASTIAN, 12 ÅR

Skamfølelsen er for mange mennesker 
den følelse, som kan gøre allermest 
ondt.
Skammen er smertefuld, og mange vil 
kæmpe for ikke at mærke den, fordi 
den føles så ødelæggende. Derfor er 
det også vigtigt at tage Skam meget 
alvorligt, når den melder sig. 

Man skal huske at tænke på, at selvom 
den prøver at bilde en ind, at man er 
forkert, ulækker, grim, anderledes, 
eller hvad den nu forsøger at sige, så 
er det aldrig sandheden. Skam kom-
mer nemlig af, at man selv har oplevet 
ubehagelige og urimelige ting i livet 
eller har været vidne til det.

VIDSTE DU AT...

KILDE: SØRENSEN, 2013
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Når Skyld, Skam og Dårlig samvittighed smitter
Følelser lever ikke isoleret inden i os. Tværtimod har vi det med at blive enormt påvirkede 
af de mennesker, vi er sammen med og deres følelser. Ligesom vi påvirker andre med vores 
følelser.

Hvordan er det for dig at være sammen med andre mennesker, der er 
fyldt med Skyld, Skam og Dårlig samvittighed? 
Måske har du prøvet at blive smittet af andres Dårlige samvittighed? Og hvis du har, kan du 
så huske, hvornår og hvordan det føltes?

Situationer og mennesker, som særligt får 
Skyld, Skam og Dårlig samvittighed til at komme 
frem i dig
Er der nogle mennesker og/eller situationer, som særligt fremkalder Skyld 
og Skam hos dig? Vi ved godt, at det er nogle rigtigt svære spørgsmål, vi stiller, og hvis det 
er svært at svare på, kan det måske hjælpe dig at tænke på sidste gang, du følte Skyld, Skam 
eller Dårlig samvittighed og skrive lidt om det.

Skylds-, Skams- og Dårlig samvittighedstanker
Følelser afspejler sig i vores tanker. Hvordan påvirker Skyld, Skam og Dårlig samvittighed 
dine tanker? Kan du komme med eksempler på, hvilke tanker du tænker, når Skyld, Skam 
og Dårlig samvittighed fylder rigtig meget i dig? Nedenfor kan du udfylde nogle af tankebob-
lerne med dine eksempler på tanker om Skyld, Skam og Dårlig samvittighed. Gerne både de 
tanker, du kan have om dig selv og om andre.

SIDE 107SIDE 106

” Jeg skulle også …
Jeg kunne også bare …
Jeg burde have vidst …
Hvis bare …
Sådan nogle sætninger kører  
rundt i mit hoved.

JOHANNES, 13 ÅR

” Når min mor bliver ked af det 
og siger ”undskyld, undskyld” og 
synes, det hele er hendes skyld, så 
kommer jeg straks til at få dårlig 
samvittighed.

MOLLY, 10 ÅR
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Hvornår er Skyld, Skam og  
Dårlig samvittighed hjælpsom?

Hvornår har Skyld, Skam og Dårlig 
samvittighed givet problemer?

FORDELE OG ULEMPER VED SKYLD, SKAM OG DÅRLIG SAMVITTIGHED
Som du ser det, hvilke fordele og ulemper har Skyld, Skam og Dårlig samvittighed i dit liv?

Din rygsæk
Når du giver dig selv lov til at tænke lidt 
over, hvad du tager med dig fra din egen 
lille opdagelsesrejse ind i de svære og kom-
plicerede følelser, Skyld, Skam og Dårlig 
samvittighed, er der så noget, du bliver op-
mærksom på? Noget du gerne vil huske og 

tage med i din rygsæk? Måske ligner dit svar 
nogle af de andre børns. Måske er dit svar 
et helt andet. Begge dele er okay. Du kan 
tegne eller skrive dit svar i din livsrygsæk 
nedenfor.

” Jeg vil gerne huske, 
at det ikke er min skyld. 
Jeg ved det jo egentlig 
godt, men det er alligev-
el, som om jeg ikke kan 
høre det nok.

MARIE, 14 ÅR

” Jeg vil gerne huske på, at skam og dårlig samvit-
tighed også er gode og sunde følelser. Jeg hader dem, og 
jeg er så træt af at føle mig forkert og anderledes, og at 
jeg hele tiden burde gøre noget andet. Så er det meget 
rart at tænke på, at det også er godt at føle sådan. At der 
ikke er noget galt med mig, fordi jeg føler sådan. Men at 
de følelser også hjælper os med at være gode mennesker.
Men jeg vil stadigt gerne have færre af de følelser.

NANNA, 16 ÅR

SIDE 109SIDE 108

” Det er vildt ubehageligt at 
føle sig så forkert. Nogle gange 
føler jeg, at ingen burde holde 
af mig, og det er bare så ube-
hageligt og trist og ensomt.

STEFFAN, 14 ÅR

” Når jeg kommer hjem til min mor, 
og hun spørger, hvordan jeg har haft 
det hos min far, så kommer der altid 
svære følelser frem, og jeg kan ikke få 
mig til at sige, at jeg har haft det godt. 
Og så får jeg dårlig samvittighed over 
for min far over, at jeg lyver …

GUSTAV, 9 ÅR
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Er der situationer, hvor du tror, det kunne være brugbart for dig at 
lave sådan en vejrtrækningsøvelse? 
Hvornår er det? Og hvad kan måske hjælpe dig med at huske at lave øvelsen?

En drømmerejse til ”dit trygge sted”
Kender du til at dagdrømme? At kunne fantasere om dejlige oplevelser og steder? Måske 
drømmer du dig tilbage til en ferie, du har været på. Eller måske drømmer du dig hjem i din 
køjeseng eller dit yndlingsklatretræ. Eller måske drømmer du dig til et sted, som slet ikke 
findes i virkeligheden, men kun i din fantasi? 

I denne øvelse vil vi gerne invitere dig ud på en drømmerejse. Du får brug for en hjælper, 
der kan læse drømmerejsen højt for dig. Hvis du hellere vil lave drømmerejsen alene, så kan 
du læse teksten igennem og måske sætte noget roligt musik på, lægge dig godt til rette og 
gøre de ting, du læser. Men hvis du har en hjælper, så bed vedkommende om at læse teksten 
højt, langsomt og roligt. Gerne med lidt stille og drømmende musik i baggrunden, imens du 
lægger dig godt til rette og slapper af.

Følelser i lungerne
Følelserne sidder ikke et bestemt sted. Heller ikke i lungerne. Men vores lunger, eller snarere 
vores vejrtrækning, har indflydelse på vores følelser. Man kan godt sige, at vi ved at styre 
vores vejrtrækning kan skrue lidt ned for vores følelser eller komme lidt på afstand fra dem, 
så de ikke føles så overvældende.

Det er ikke nemt bare at trække vejret roligt. Og slet ikke, når man står midt i store følelser. 
Så kan det hjælpe en at prøve en vejrtrækningsøvelse.

Dybe vejrtrækninger
Ligegyldigt hvor du er, så har du altid dine hænder med dig. En god vejrtrækningsøvelse er 
derfor at holde din ene hånd frem foran dig, og med den anden hånd tegner du langsomt med 
din pegefinger rundt om fingrene på din fremstrakte hånd. Ligesom på tegningen nedenfor.

Du starter ved tommelfingeren og kører pegefingeren op, imens du langsomt trækker vejret 
ind. På toppen af tommelfingeren holder du en kort pause (du kan måske tælle til 2). Her-
efter puster du langsomt ud, imens du kører pegefingeren ned på indersiden. Så trækker du 
vejret ind igen samtidig med, at du kører pegefingeren op ad ringfingeren og videre som på 
tegningen nedenfor.

Det kan ofte være en god ide at gøre det en 2-3 omgange.

Træk vejret langsomt ind
Pause
Pust luften langsomt ud
Pause
ved hver finger.
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Der er nogle forskere, som er meget 
interesserede i, hvordan følelser, 
tanker og vejrtrækning påvirker 
hinanden. Det kan ses på hjernes-
canninger. Forskere har prøvet at 
scanne en hjerne før og efter 
vejrtrækningsøvelser. De kan se, 

at hjernen ikke bare opleves mere 
rolig, men at følelserne faktisk også 
bliver mindre aktive på 
hjernescanningerne.

VIDSTE DU AT...

KILDE: SALTZMAN, 2014.
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Hvad er et trygt sted for dig? 
Hvor kan du få en rigtig god og tryg følelse i kroppen?  
Findes det i virkeligheden? Eller er det et sted, du har skabt i din fantasi. Eller måske en 
blanding? Hvor kom du hen på din drømmerejse? Her kan du tegne dit trygge sted.

DRØMMEREJSEN TIL ”DIT TRYGGE STED” 

Læg dig godt til rette. Gerne på ryggen med 
let spredte ben og armene lidt ud fra krop-
pen, så du kan slappe helt af. Hvis du har 
lyst, kan du lukke øjnene. Træk vejret helt 
ned i maven, så den løfter sig højt op mod 
loftet, og pust langsomt ud igen, så maven 
tømmes for luft. Imens du trækker vejret 
dybt og roligt, kan du måske mærke, hvor-
dan det føles, når luften kommer ind og ud 
af dine næsebor. Giv dig selv lov til at tage 
et par dybe indåndinger mere, og måske for-
nemmer du, hvordan din krop langsomt be-
gynder at slappe af og give slip på de små 
spændinger, som vores krop har det med at 
få i løbet af en dag. 

Bliv ved med at trække vejret roligt, imens 
du forestiller dig et billede i dit indre. Dit 
trygge sted. Et sted, som er roligt, og hvor 
du kan føle dig helt afslappet. Det kan være 
udenfor eller indenfor. Det kan være stort el-
ler småt. 

Giv dig selv lov til at undersøge de fysiske 
omgivelser i dit trygge sted. Forestil dig nu 
flere detaljer i dit trygge sted. Hvad læg-
ger du mærke til foran dig? Hvad lægger du 
mærke til rundt om dig? Hvis du har lyst, kan 
du røre ved nogle af tingene eller de overfla-
der, der er. Hvordan føles de? Hvilke farver 
lægger du mærke til? Hvilke dufte er der? Du 
føler dig rolig og tryg. Brug et øjeblik, og for-
nem, hvad du hører på dit trygge sted. Er der 
musik i baggrunden? 
Kan du måske høre 
lyden af bølgerne 
mod stranden? 
Eller fugle der 
synger? Mærk 
temperaturen. 
Hvordan mær-

ker du velbehaget? Hvilke andre sansninger 
oplever du? Mærker du et varmt tæppe om 
din krop? Solen mod dit ansigt? 

Forestil dig nu, at du går ind i dit trygge sted. 
Du føler dig med det samme velkommen og 
godt tilpas. Du lægger alle bekymringer fra 
dig, og du er helt dig selv. Mærk, hvordan dit 
trygge sted giver dig følelsen af, at du er helt 
okay, som du er. Her kan du være tryg. Intet 
kan såre dig.

Mærk dine lange dybe vejrtrækninger. Nyd 
din ro et par minutter mere i dit dejlige tryg-
ge sted. Mærk følelsen af tryghed. Husk, 
hvordan her ser ud, duftene, og hvordan det 
føles.

Dette sted er der altid for dig, når du har 
brug for at tage en pause og lade op. Her kan 
du tilbringe så lidt eller så meget tid, som du 
har brug for. Her kan du altid komme tilbage 
og slappe af. 

Når du er klar til at vende tilbage til din dag, 
så flyt langsomt din opmærksomhed tilbage 
til din krop. Du kan lige så langsomt begyn-
de at bevæge dine fingre og tæer lidt, og når 
du er klar til det, kan du begynde at strække 
din krop og måske lige give dig selv lov til at 
mærke, hvordan det føles at være dig. Har 
du lukkede øjne, kan du åbne dem igen, og 
du kan vende din opmærksomhed imod dine 

omgivelser, rummet og lydene 
omkring dig. 

Tag roen og den afslap-
pede følelse med tilba-
ge til din dag.

Dette trygge sted kan du altid besøge.

SIDE 113SIDE 112

” Mit trygge sted er hjemme ved min 
mormor. Hun har en have, hvor der er 
et godt klatretræ. Når jeg tænker på at 
sidde højt oppe i min mormors træ, så 
bliver jeg rolig og føler mig glad. 

IBEN, 10 ÅR
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Din rygsæk
Hvad skal ned i din livsrygsæk? 
Når du har prøvet vejrtrækningsøvelsen og/
eller fundet dit trygge sted, og du giver dig 
selv lov til at tænke lidt over, hvad du tager 

med dig, er der så noget, du gerne vil huske 
og tage med i din rygsæk? Du kan tegne el-
ler skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg elsker at tage på drøm-
merejser. Min far har fundet 
en app med nogle rigtig gode 
drømmerejser på, og dem  lytter 
jeg til, når jeg får det svært eller 
bare har brug for en pause.

NASSER, 11 ÅR

” Jeg vil have mit 
trygge sted med mig, 
og jeg vil huske det, 
når jeg ked af det.

SELMA, 9 ÅR

SIDE 115SIDE 114

DEL 5
DILEMMAER
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Dilemmaer
Hvem skal vide, at jeg bor på krisecenter med min mor eller far?

Hvem skal vide, at der har været store konflikter/vold i min familie?

SE PÅ VIGTIGE MENNESKER I DIT LIV

SE PÅ DIT LIVSTRÆ

 

At stå i et dilemma betyder, at man står i en situation, hvor man skal træffe et valg. Typisk 
mellem lige dårlige eller gode muligheder. Så kan det være svært at vide, hvad man skal væl-
ge. Når børn og unge står i svære dilemmaer, er det vigtigt at kunne dele dem med nogen, 
man er tryg ved. Hvem kan du dele dine dilemmaer med? Hvis du ikke kan komme i tanke 
om, hvem af de vigtige personer i dit liv, som er i stand til at lytte og hjælpe dig med at finde 
gode løsninger på dine dilemmaer, så kan du jo gå tilbage og kigge på bladene i livets træ 
eller bladre frem til kapitlet om vigtige mennesker i dit liv.

Stort set alle de børn og unge vi har talt med, som har oplevet 
noget voldsomt i familien, har prøvet at stå i en række svære 
dilemmaer. Nogle af de dilemmaer, som de har fortalt om, kan 
du finde på de revnede hjerter på næste side. Nogle af hjer-
terne er tomme. Det er, fordi der også skal være plads til, at du selv 
kan skrive de dilemmaer ned, som du måske står i, som vi ikke har 
fået med. Måske du har lyst til at farvelægge de hjerter med dilem-
maer, som du kender fra dit eget liv? Måske det endda kan give me-
ning at farve med to forskellige farver, så du farver de dilemmaer, 
som du har stået i med én farve, og de dilemmaer, som du står i lige nu med en anden farve. 

Der er ingen rigtige eller forkerte løsninger på dilemmaer. Du kan inden i hjerterne læse om, 
hvordan andre børn og unge har valgt at løse de forskellige dilemmaer. 

Måske minder nogle af løsningerne om dine. Måske er de helt anderle-
des. Begge dele er helt okay. Alle mennesker må finde deres helt egne 
løsninger på de dilemmaer, de møder i løbet af 
deres liv. Det er helt naturligt, at der vil være en 
masse forskellige løsninger. Det kan være en 
rigtig god ide, at du skriver om dine løsninger 
ved siden af hjerterne.

SIDE 117

På den ene side vil jeg 
gerne fortælle, at jeg 
bor på et krisecenter.

På den anden side 
har jeg mest lyst 
til at holde det for 
mig selv.

På den ene side vil jeg 
være åben og fortælle 
alle, eller nogen, om 
mine oplevelser, og 
hvordan jeg har det.

På den anden 
side vil jeg 
gerne holde det 
privat og ikke 
dele det med 
nogen.

” Jeg har fortalt om konflikterne og 
skilsmissen til alle dem, som er tætte 
på mig. Både min veninde og hendes 
forældre, min lærer og min mormor. Jeg 
har slet ikke kunnet lade være, for jeg kan 
ikke finde ud af ikke at dele, hvordan jeg 
har det indeni.

ALFRIDA, 12 ÅR 

” Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor 
meget dårligt der er sket i mit liv. Jeg ved 
ikke, hvordan jeg skal få det sagt, og jeg har 
heller ikke lyst til, at der er nogen, der skal 
have medlidenhed med mig eller begynde at 
behandle mig på en særlig måde.

VEGA, 13 ÅR

” Jeg har sagt det til mine nærm-
este venner, så jeg kunne snakke 
med nogen om det. Men jeg siger det 
kun til folk, som ikke har ondt af mig 
… Og jeg har ikke ønsket at sige det 
til alle, fordi alle skulle ikke vide det. 
Mange på min skole er lidt dramaa-
gtige og kan godt lide at bagtale, og 
jeg vil ikke bagtales. 

FIE, 13 ÅR

” Mine lærere havde fortalt mine klasse-
kammerater, at jeg var flyttet på krisecenter, 
men at de ikke skulle sige noget til mig, da jeg 
ville blive ked af det. Jeg blev så sur. Jeg ville 
gerne snakke om det. Jeg tog min kontakt-
person fra krisecenteret med på besøg i min 
klasse. Vi fortalte sammen, hvordan det er at 
bo på et krisecenter, og alle i mine klasse fik 
lov til at stille alle mulige spørgsmål.

ALFRED, 16 ÅR

Hvem kan jeg dele mine dilemmaer med? 

 S.46

 S.139
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Hvad gør jeg, når mine kammerater gerne vil hjem til mig, men jeg 
ikke synes, at jeg kan tage dem med hjem pga. konflikterne. 

Eller fordi de ikke skal vide, jeg bor på et krisecenter?

Skal jeg fortælle mine forældre om, hvad jeg har set og hørt af deres 
konflikter/vold?

Når jeg møder nogen, der vil hjælpe mig, skal jeg så være åben og for-
tælle, hvordan jeg har det og om de problemer, der er i min familie?

Skal jeg holde med min mor eller med min far i deres konflikt?

SIDE 119SIDE 118

På den ene side synes 
jeg, de skal vide, at 
jeg ved meget mere, 
end de tror.

På den anden side vil 
jeg ikke bekymre dem 
eller gøre dem kede af 
det, og synes det er 
fint, at de tror, at jeg 
ikke har hørt eller set 
noget.

På den ene side vil 
jeg gerne holde med 
enten min mor eller 
min far.

På den anden side vil 
jeg ikke vælge side.
Jeg ikke lyst til at 
holde med hverken 
den eller den anden.
Jeg har lyst til at hol-
de med dem begge.

På den ene side har 
jeg lyst til at finde alle 
mulige slags und-
skyldninger for, at 
de ikke skal med mig 
hjem.

På den anden side 
tænker jeg, at 
jeg bliver nødt til 
at fortælle dem, 
hvorfor vi ikke kan 
være hjemme hos 
mig.

På den ene side vil jeg 
gerne være helt åben, 
så jeg ikke skal være 
alene med alle mine 
problemer, og så jeg 
måske kan få hjælp.

På den anden side, så ved 
jeg ikke med sikkerhed, 
om jeg kan stole på nogen, 

og om jeg kommer til at 
fortryde det, hvis jeg er alt 
for åben og ærlig. Jeg ved 

heller ikke, om mine 
forældre vil blive 

sure, og hvilke kon-
sekvenser det 

ellers kan 
få.

” Jeg har sagt til min mor og far, 
at jeg altså godt kan forstå, hvad de 
siger, når de skændes på engelsk, 
og at jeg godt ved, de skændes. 
Selvom de prøver at gå væk fra min 
lillesøster og mig. De skal ikke tro, vi 
ikke ved det, for vi mærker det lige 
med det samme.

ISAK, 15 ÅR

” Jeg tror ikke, min mor ved, hvor meget jeg 
hører. Hun går altid væk, når min far ringer, og 
de skændes, men jeg hører det alligevel. Ligesom 
dengang vi stadig boede sammen, og de sloges 
om aftenen, så troede de, jeg sov og lod som in-
genting næste morgen. Men jeg hørte alt. Jeg lod 
også som ingenting, fordi jeg ikke havde lyst til at 
tale om det, og fordi jeg ikke ville gøre dem kede 
af det eller måske vrede igen.

PEDRO, 9 ÅR

” Jeg holder mest med min 
mor, fordi jeg kender hende 
bedst, og fordi jeg har boet 
med hende hele tiden.

FIE, 13 ÅR

” Jeg vil ikke holde med nogen 
af dem. Jeg snakker så lidt som 
muligt med mine forældre om deres 
konflikter, og jeg vil hellere snakke 
om noget helt andet.

EVA, 11 ÅR

” Jeg har ikke fortalt mine venner, at jeg bor 
på krisecenter. Jeg finder på undskyldninger, 
når de vil med mig hjem, og så glæder jeg mig 
bare rigtig meget til, vi får en lejlighed, hvor jeg 
kan invitere mine venner med hjem. Jeg sørger 
for ikke at besøge mine venner alt for meget, 
så de ikke synes, det er mærkeligt, at de aldrig 
bliver inviteret. 

MOHAN, 14 ÅR

” Jeg har valgt at sige til min 
veninde, at mine forældre tit 
skændes, og at jeg bedre kan 
lide at være hjemme hos hende. 
Hun har også prøvet, at hendes 
forældre var lige ved at blive skilt, 
så hun forstår det heldigvis godt. 

ANNA, 16 ÅR 

” Det tog lang tid, før jeg fortalte 
det hele. Og når min lærer, som jeg 
ikke kan lide, spurgte, hvordan jeg 
havde det, hvilket hun gjorde mange 
gange! Så sagde jeg bare, at jeg 
havde det fint. Hun skulle ikke vide alt 
muligt om, hvordan jeg havde det.

NADIA, 12 ÅR

” Jeg sagde det bare 
… Jeg er ret åben og 
føler mig hurtig tryg 
ved andre.

FIE, 13 ÅR
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Hvad skal jeg gøre, når jeg oplever, at mine søskende ikke har det godt?Skal jeg blande mig i mine forældres konflikter, 

eller skal jeg blande mig uden om?

Hvad gør jeg, hvis andre altid ser mig i en bestemt rolle, 
som jeg nogle gange er træt af?

Når mor og far fortæller hver deres historie, hvem skal jeg så tro på?

SIDE 120

På den ene side synes 
jeg, det er synd for 
mine søskende, og jeg 
vil gerne hjælpe.

På den ene side vil jeg 
gerne stoppe mine 
forældres konflikt.

På den ene side, så 
har jeg ikke lyst til at 
gøre noget, fordi jeg 
egentligt  selv godt 
kan lide den rolle.

På den ene side har 
jeg lyst til at vide, 
hvem der taler 
sandt.

På den anden side 
så synes jeg ikke, 
at det er mit
ansvar.

På den anden side 
så synes jeg ikke, 
at det er min op-
gave at løse deres 
voksen-problemer.

På den anden side, så 
vil jeg have lov til at 
være mig selv og ikke 
blive set på en måde, 
som jeg føler mig fan-
get i. Så vil jeg gerne 
sige fra og protestere.

På den anden 
side har jeg 
ikke lyst til at 
lytte til nogen 
af dem.

” Engang tænkte jeg altid på min 
lillesøster og passede hende hele 
tiden. Sådan er det slet ikke sådan 
længere. Jeg vil bare gerne være 
sammen med mine venner, og så må 
mine forældre selv passe hende.

CARLA, 14 ÅR

” De skal selv finde ud 
at opføre sig ordentligt, og 
hvis de ikke kan, så føler 
jeg, at jeg må få dem til 
det.

KAMILLA, 10 ÅR

” Min mor siger altid, at jeg er sådan 
en god og stor pige, som er forstående, 
og som hjælper med mine søskende. Jeg 
kan godt lide, at hun siger det. Men jeg 
synes også nogle gange, det er svært at 
jeg skal kunne så meget. Så har jeg lyst 
til at sige til hende, at nu kan jeg snart 
ikke mere. Men jeg gør det ikke, fordi jeg 
ved, hun selv har det svært.

HANNAH, 15 ÅR

” Jeg tænker rigtig meget på, hvem 
af dem der fortæller sandheden. Det 
gør mig så forvirret, for jeg kan ikke 
rigtig finde rundt i de ting, de siger, og 
hvad jeg selv har set og hørt.

IBRAHIM, 10 ÅR

” Selvfølgelig skal man hjælpe sine 
søskende. Min storebror kunne se på 
mig, at jeg havde det dårligt. Så han 
tog mig med ud. Vi gik ned til togsta-
tionen. Vi skulle bare væk …

IMAN, 15 ÅR

” På den ene side har jeg lyst 
til at sige, hvad jeg mener. På 
den anden side så synes jeg, det 
er de voksnes problem, og at de 
selv må løse det.

IMAN, 15 ÅR

” Min far siger, at mandfolk som os finder 
os ikke i noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad 
han mener. Men jeg ved, at jeg ikke vil være 
ligesom ham. Nu er jeg blevet modig nok til 
at sige det til ham. Jeg siger, at jeg ikke er en 
mand på samme måde som ham!
Det føles rigtig rart indeni, og jeg bliver stolt. 
Men det er ikke nemt, for jeg tror, han bliver 
ret ked af det.

MUSTAFA, 14 ÅR

” Jeg er holdt op med at lytte til 
deres historier om den anden. Jeg er 
så træt af dem og tror ikke rigtig på 
nogen af dem alligevel.

MELISSA, 14 ÅR
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Hvad skal jeg sige til den børnesagkyndige i familieretshuset?Hvad gør jeg, når jeg rigtig godt kan lide mine forældres 

nye kærester, men er bange for at såre nogen? 

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan lide mine forældres nye kærester?

SIDE 123SIDE 122

På den ene side vil 
jeg gerne være ærlig 
og fortælle, hvad jeg 
helst vil.

På den ene side har 
jeg ikke lyst til at tale 
om den nye kæreste 
til min anden foræl-

der, fordi jeg ikke vil 
gøre ham/

hende ked
 af det.

På den ene side har 
jeg lyst til ikke at 
sige eller gøre noget 
og bare lade, som 
om det hele er fint 
nok.

På den anden side 
ved jeg, at enten 
min mor eller far 
vil blive kede af 
det, og det har jeg 
ikke lyst til, at de 
skal blive.

På den anden side vil 
jeg gerne have lov til 
at have det, som jeg 

har det. Uden at 
skulle holde det 

skjult for nogen.

På den anden side vil 
jeg gerne have lov til at 
have det, som jeg har 
det uden at skulle hol-
de det skjult for nogen, 
og jeg vil gerne kunne 
sige til min mor/far, at 

jeg savner at være 
alene med dem.

” Jeg vil faktisk bare gerne 
være helt ærlig. Jeg synes, det 
er rigtig rart, at der er en, der 
skal bestemme for min mor og 
far, for de kan slet ikke blive 
enige med hinanden.

IMAAD, 12 ÅR

” Jeg kan rigtig godt lide min mors 
nye kæreste, og nogle gange føler 
jeg, at det er lidt ligesom at have fået 
en far mere. Men når jeg er sammen 
med min far, så taler jeg aldrig om 
ham. Fordi jeg kan mærke på ham, 
at det gør ham ked af det, og at han 
gerne vil være den eneste far i mit liv.

NORA, 10 ÅR 

” Min mor har fået en ny kæreste, 
og jeg kan slet ikke lide ham. Jeg syn-
es, han er dum, og jeg synes slet ikke, 
at han er god ved min mor eller ved 
os. Men jeg siger ikke noget, for min 
mor ville alligevel ikke lytte efter.

SARAH, 9 ÅR

” Jeg kunne mærke på både min mor og 
far, at de gerne vil have, jeg skulle sige, at 
jeg helst vil være hos en af dem. Og jeg har 
også sagt det til dem begge, hver for sig. 
Jeg ville bare ikke have, at de skulle blive 
kede af det. Så jeg siger bare, jeg gerne vil 
bo hos dem begge.

UMAR, 8 ÅR

” Min fars nye kæreste er rigtig sød, og 
vi har rigtig meget tilfælles. Hun vil altid 
gerne lege og se serier med mig. Min mor 
er rigtig vred over, at hun leger min ”nye 
mor”. Men det synes jeg slet ikke, hun 
gør, og jeg vil ikke være mindre sammen 
med hende. Jeg har sagt til min mor, at 
hun skal stoppe med at beklage sig, fordi 
jeg bliver ked af det, og jeg vil ikke vælge 
mellem dem.

NANNA, 11 ÅR

” Min far har fået en ny kæreste, som jeg 
synes er rigtig irriterende. De har lige mødt 
hinanden, og nu er hun gravid. Min far siger, 
at vi måske skal flytte hjem til hende. Jeg er 
ikke så ked af det, som jeg troede, jeg ville 
være. For jeg kan jo bare lade være med at 
flytte med, hvis de ikke kan finde ud af det. 
Hvis det ikke er rart for mig, så bor jeg bare 
kun hos min mor.

NIELS, 14 ÅR
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DILEMMAER SOM BESKYTTELSESSTRATEGI

Dilemmaer kan handle om, at der er noget vigtigt, som du ønsker at beskytte. Dermed kan 
de dilemmaer, du står i fortælle rigtig meget om, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du gerne 
vil beskytte.

Eksempelvis dilemmaet om, hvorvidt man skal fortælle andre om konflikter eller vold mel-
lem ens forældre eller lade være med at sige det til nogen. At sige det til nogen giver mening, 
fordi det er vigtigt, at man selv og ens forældre får det godt. Ønsket om at holde det hemme-
ligt handler ofte om noget af det samme, eller at man ønsker at beholde sine forældre og kan 
være bange for at miste dem, hvis man siger det til nogen. Begge sider af dilemmaet handler 
altså om, at man gerne vil beskytte og have det rart i sin familie.

Hvis du tænker på dine Dilemmaer som beskyttelsesstrategier, hvad 
eller hvem er det, der er vigtig at passe på? 
Vi ved, at det er et meget svært spørgsmål, og måske kan du heller ikke lige finde ud af, 
hvad du skal svare. Det er okay at bede om hjælp. Det er også helt okay at skrive lidt om det 
dilemma, som fylder allermest i dit liv lige for tiden.

Tal gerne med andre om dine dilemmaer
Når man er barn, kan det det være meget svært at finde ud af, hvordan man skal håndtere 
de dilemmaer, man står i. Det er derfor en god idé at tale 
med andre (meget gerne flere) om dilemmaer, og hvil-
ke overvejelser du har omkring det. Ikke fordi andre 
hverken kan eller skal løse dine dilemmaer for dig, 
men fordi det kan være en stor hjælp at snakke med 
nogen og få hjælp til at se forskellige løsninger og 
muligheder.
Nogle af de sværeste dilemmaer, børn og unge kan 

have, opstår netop i familier, hvor der 
har været store konflikter eller vold. 
Mange børn og unge ender med at føle sig 
splittet mellem sine forældre, når de har 
store konflikter, eller der har været vold imellem dem. Ligesom mange 
børn kan føle sig fanget i forskellige former for familiehemmeligheder. Disse to 
emner vil vi derfor give lidt mere opmærksomhed på de følgende sider. 

SIDE 125SIDE 124

” For mig er det bare så vigtigt at være ærlig, 
og jeg kan godt forstå, hvorfor både mig og min 
bror kom i så mange dilemmaer, for det har været 
rigtig svært at være ærlig uden at gøre nogen ked 
af det. Og det er faktisk ligeså vigtigt for mig ikke 
at såre nogen, som det er at være ærlig.

KAMAL, 15 ÅR
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Når børn oplever, at deres forældre har store konflikter, at der er vold imellem dem, eller de 
bliver skilt og har svært ved at samarbejde, så sker det rigtig ofte, at børnene og de unge i 
disse familier føler sig splittet mellem deres forældre. Nogle af de børn, vi har talt med, har 
fortalt, at det indimellem føltes, som om der blev hevet i dem fra begge sider, og at de kunne 
blive helt bange for, at de til sidst skulle blive revet midt over.

Børn elsker som regel begge deres forældre. Ikke alle børn, 
men langt de fleste. Næsten lige meget, hvad børn har oplevet 
af voldsomme konflikter mellem eller med deres forældre, så 
har de fleste også sjove og kærlige oplevelser med begge de-
res forældre. Når et barn bliver født er det helt afhængig af 
voksne til at passe på dem og elske dem. Børn og unge er 
ofte meget loyale over for begge deres forældre. At være 
loyal betyder, at man viser støtte og troskab over for en per-
son. At føle sig splittet mellem sine forældre og føle, at man 
skal vælge side eller først være på den ene side og så på den anden, når 
man fx bor på skift hos sine forældre, kan være meget svært og opslidende for børn og unge.

Det er selvfølgelig slet ikke alle børn og unge, som føler sig splittede mellem sine foræl-
dre. Måske er det ikke så svært for alle at stå imellem deres forældre. Måske er der sket 
nogle ting i lige præcis deres familie, som har gjort det mindre svært eller ikke har været 
nødvendigt for børnene at vælge side. Eller måske er de vokset op med en forælder, og de 
voldsomme konflikter har været mellem deres forældre og hans/hendes kæreste. Der er ikke 
noget galt med at opleve familiekonflikter, og de dilemmaer, der kan følge med, er meget 
forskellige. Som med alle andre følelser og tanker er der ikke noget, der enten er rigtigt eller 
forkert. Der er mange gode grunde til, at børn og unge reagerer, som de gør, og at de reagerer 
forskelligt i forskellige situationer.

Hvordan er det for dig? 
Føler du, at du er meget eller lidt splittet mellem dine forældre? Eller føler du sig slet ikke 
splittet eller i klemme?

Din rygsæk
Når du har læst og tænkt over de dilemma-
er, som du har oplevet - og måske fortsat 
oplever i dit liv - og du giver dig selv lov til 
at overveje, hvad du tager med dig, er der 

så noget, du gerne vil huske, der skal med 
i din rygsæk? Du kan tegne eller skrive dit 
svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg har mange gange følt mig 
forkert, fordi jeg ikke kunne vælge. 
Min lillebror handler og løser alting 
så hurtigt. Jeg tænker og tænker.
Det er rart at tænke på, at det er, 
fordi der er så meget, som er vig-
tigt for mig.

MESKEREM, 15 ÅR

” Jeg vil huske, at jeg ikke er den 
eneste. Det er selvfølge ikke rart at 
mange børn kender de dilemmaer, 
jeg også står i. Men det er faktisk 
rigtig rart ikke at være alene, og 
det troede jeg ellers, at jeg var.

SAFA, 12 ÅR

” Min forældre fortalte, at de 
skulle skilles, fordi de hele tiden var 
uvenner. Men det er de altså også sel-
vom, de er blevet skilt. Nogle gange 
synes jeg, det er meget værre nu.

FIONA, 13 ÅR

SIDE 127SIDE 126

Splittet mellem
mor og far
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Hvis du ikke føler dig splittet, kan du hoppe videre til næste øvelse.

Men for børn og unge, som føler, at de er splittet mellem deres forældre, har vi her i bogen 
en øvelse, som kan være nyttig at lave. Vi vil anbefale dig at lave øvelsen sammen med en 
voksen, som ikke har taget noget parti i dine forældres konflikt. 
De fleste forældre har slet ikke lyst til at sætte deres børn i en 
ubehagelig klemme, men kommer til det alligevel. Måske fordi 
de er så grebet af konflikten og de store følelser, at de glem-
mer at lægge mærke til, hvordan det påvirker deres børn, når 
de ikke taler pænt om den anden forælder. Måske du kan tale 
med den voksen, du laver øvelsen med, hvorvidt det var en idé 
at dele øvelsen med dine forældre også? For nogle forældre 
er det brugbart at blive opmærksom på, hvor svært det er for 
børnene at stå midt imellem sine forældre, som er uvenner.

På næste side har vi tegnet et barn/ung, som bliver hevet i fra 
begge sider. I armene kan du skrive det, som hiver i dig - både 
den ene side og den anden side. Det som din ene og din anden forælder gør, som får dig til at 
føle dig i klemme. Inden i kroppen kan du skrive, hvad det gør ved dig, og hvordan det føles 
at være dig, når du bliver hevet i fra begge sider på én gang.

” Man får meget lange arme, 
når man hele tiden bliver hevet i 
fra begge sider. Nogle gange føles 
det, som om mine arme er blevet til 
lange spaghettiarme, og at jeg er 
blevet helt deform.

MATHIAS, 11 ÅR

” Jeg er ikke klar til at vise den til 
min mor og far endnu. Men en dag 
vil jeg gøre det. Jeg tror ikke altid, de 
tænker på, hvordan det er stå midt 
imellem dem og deres skænderier.

SIMONE, 11 ÅR

SIDE 129SIDE 128

” Jeg føler, jeg er i 
klemme mellem min mor 
og far. Jeg har ikke lyst til 
at vælge mellem dem. 

MILLE, 14 ÅR
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Din rygsæk
Når du nu har haft opmærksomhed på, 
hvordan det kan føles at være splittet mel-
lem dine forældre, og du giver dig selv lov til 
at tænke lidt over, hvad du tager med dig, 

er der så noget, du gerne vil huske og tage 
med i din rygsæk? Du kan tegne eller skrive 
dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg vil prøve at spørge min ven-
inde, hvordan det er for hende. Hendes 
forældre er også skilt og meget uven-
ner. Det er så rart ikke at være alene, 
og jeg tror faktisk også min veninde vil 
blive glad for, at jeg spørger hende.

WISAAL, 15 ÅR

SIDE 131SIDE 130

” Jeg gider ikke at blive 
hevet i længere. Jeg er træt 
af at stå i midten. Jeg siger 
til både min mor og min far, 
at de skal stoppe. 

LIVA, 12 ÅR
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Hemmeligheder
Hemmeligheder handler om, at noget holdes hemmeligt for andre. Der 
findes både gode hemmeligheder, som føles søde, rare og spændende og 
hyggelige i maven. Og så findes der ubehagelige hemmeligheder, som man 
kan få rigtig ondt i maven af.

Eksempler på en god hemmelighed kan være:
• En overraskelse man gerne vil give nogen
• Gaver
• Hvis man synes en dreng eller en pige er særligt sød
• Noget man virkeligt håber på sker, men man har ikke lyst til at fortælle det til andre

Kan du komme i tanke om andre eksempler på hemmeligheder, som 
føles rare at have?

Rigtig mange af de børn vi har talt med, som har oplevet voldsomme konflikter eller vold, 
har prøvet at stå med en hemmelighed, som føltes ubehagelig, og som gav dem mere eller 
mindre ondt i maven. Nogle af de ubehagelige hemmeligheder, som børnene og de unge har 
fortalt om, kan du se i nøglehullerne på de næste sider. Nogle af nøglehullerne er tomme. 
Det er, fordi der også skal være plads til, at du kan skrive eller tegne nogle af dine egne hem-
meligheder ned, som du har oplevet, og som vi ikke har fået med. Måske du bare har lyst til 
at farvelægge nøglehullerne hvor der er hemmeligheder, som minder om nogle af dem, du 
kender fra dit eget liv? 
Det er selvfølge lidt af et dilemma for dig, hvis det er hemmeligheder, som fortsat fylder me-
get i dit liv, og hvor Bange kommer, når du tænker på, at nogen skulle opdage dem, hvis de 
kigger i din bog. Hvis det føles ubehageligt, eller du bliver Bekymret for, at de forkerte kigger 
i din bog, er du selvfølgelig mere end velkommen til ikke at farvelægge eller skrive noget. 
Så kan du måske bare tænke over dilemmaerne og måske forestille dig, at du farvelægger 

nøglehullerne i din fantasi.
Børn og unge håndterer ubehagelige hemmeligheder meget forskelligt. 
Rigtig mange børn og unge oplever dog, at skulle bære på ubehagelige 
hemmeligheder, som får mange alvorlige konsekvenser for dem. Det kan 
betyde, at børnene og de unge føler Tristhed, får mindre overskud til 
deres venner og skole, og at de kan få negative tanker om dem selv.

HER KAN DU SKRIVE, HVIS DU SELV HAR NOGEN HEMMELIGHEDER:

JEG MÅ/KAN IKKE  
FORTÆLLE FAR, AT MOR  

HAR FÅET EN NY KÆRESTE

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE  
NOGEN OM VOLDEN MELLEM  

MINE FORÆLDRE

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE  
NOGEN, AT MIN MOR HAR SLÅET MIG

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE,  
AT MIN FAR DRIKKER FOR MEGET

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE,  
HVAD DER SKER DERHJEMME

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE,  
HVORFOR MINE FORÆLDRE IKKE  

KOMMER TIL FORÆLDRESAMTALER

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE,  
AT JEG OFTE ER ALENE HJEMME …  

OGSÅ OM NATTEN

JEG MÅ/KAN IKKE FORTÆLLE,  
AT MIN VENINDES FAR SLÅR HENDE  

OG HENDES BROR

SIDE 133SIDE 132
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Hvad kan man gøre med ubehagelige hemmeligheder?
De gode og hyggelige hemmeligheder er ikke et problem, men det er de ubehagelige hem-
meligheder derimod. Nogle gange holder børn og unge på ubehagelige hemmeligheder, fordi 
de har fået at vide, at det skal de. Det kan endda være, at de er blevet truet til at holde på 
hemmelighederne. Det kan også være, at børnene og de unge holder på hemmelighederne 
helt af sig selv, fordi de synes, det er alt for Pinligt og Skamfuldt, at andre skal vide, hvad de 
går og gemmer på.

Hvis din rigtig gode ven eller veninde gik med en hemmelighed, som 
gav dem meget ondt i maven, hvad ville du så anbefale dem at gøre?

Kan du mærke nogle af de betydninger, det har for dig, at du skal bære 
rundt på hemmeligheder, som føles ubehagelige?

Beskyttelseshandlinger
For nogle børn er det så vigtigt ikke at afsløre hemmeligheden om det, der sker derhjemme. 
De træner sig selv i, så de bedst kan styre, hvordan den voksnes opmærksomhed på dem 
skal være. 
Mange får fx erfaringer med, hvordan voksne ofte reagerer på bestemte handlinger. Det kun-
ne eksempelvis være:
• At opføre sig ”dårligt” (for at gøre andre Vrede, ved at drille, provokere, larme, slå,      

true …)
• At opføre sig ”dygtigt” (for at gøre alting rigtigt, så der ikke bliver stillet så mange 

spørgsmål)
• At opføre sig sødt og hjælpsomt (for at gøre andre Glade)
• At opføre sig stille (for at andre ikke lægger mærke til én – og hemmeligheden)

Kender du til Beskyttelseshandlinger?
Hvilke ting har du selv eller andre børn og unge, du kender måske fundet ud af at gøre for at 
beskytte hemmeligheder?

SIDE 135SIDE 134

At bære rundt på tunge og ubehagelige 
hemmeligheder kan både være ube-
hageligt og skadeligt for børn og unge.
Det er en god ide at dele de ube-
hagelige hemmeligheder med nogen. 
Det kan også være, at du slet ikke har 
lyst til at dele din hemmelighed med 
nogen som helst, og det er selvfølge 
helt okay. Så kan det være en mulighed 
at fortælle om, hvordan det er for dig 
at have en hemmelighed – uden at 
fortælle om selve hemmeligheden.
Hvis du ikke kender nogen, du 
føler kan lytte til dig på en 
måde, som gør dig Tryg, kan du 

overveje at ringe til en anonym tele-
fonlinje, hvor du kan få råd og vejled-
ning om, hvad du kan gøre, og hvad 
der kunne ske, hvis du delte din hem-
melighed med andre. 

Tidligere i bogen har der været 
mulighed for at udfylde en “opslag-
stavle” med forskellige steder, børn og 
unge kan søge hjælp.

VIDSTE DU AT...

” Jeg synes, at mine venner 
skal dele deres hemmeligheder 
med nogen. Jeg kan slet ikke 
lide, at de skal gå alene med en 
hemmelighed.

JOAN, 7 ÅR

GÅ TIL OPSLAGSTAVLEN

 S.33
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Har du mon en ide til, hvad du selv kan stille op med de ubehagelige 
hemmeligheder, som du går rundt med? Er der mon nogen, du er tryg 
ved, som du kan dele dem med? 

Din rygsæk
Når du nu har haft opmærksomhed på hem-
meligheder i dit liv, og du giver dig selv lov 
til at tænke lidt over, hvad du tager med 

dig, er der så noget, du gerne vil huske og 
tage med i din rygsæk? Du kan tegne eller 
skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Nanna er pædagog på min 
skole. Hun skal ned i min rygsæk. 
Hende kan jeg altid tale med, og hun 
er rigtig god til at lytte - uden at hun 
vil bestemme, hvad jeg skal gøre.

LIVA, 14 ÅR

” Jeg kan godt lide 
at tænke på, at det ikke 
er mig, der er forkert. 
Selvom der er så meget, 
man ikke kan eller må 
sige i min familie.

OSMAN, 9 ÅR

SIDE 137SIDE 136

Ordet Tabu stammer fra Poly-
nesien, som er en ø-gruppe i 
Stillehavet med en kultur, hvor 
høvdingene har meget magt i 
samfundet. Man mener, at de 
havde en tæt forbindelse til Gud-
erne. Høvdingerne udførte offerritual-
er, og disse blev kaldt ”Tabu”.
Ingen andre end høvdingerne selv 
måtte se, høre eller vide, hvad der 
foregik under disse ceremonier. Hvis 
nogen snød og smugkiggede, så var 
der en straf forbundet med at vide, 
hvad der foregik under ceremonierne. 
Ordene ”Tabu” har altså fået betyd-
ningen herfra, ”det, som vi ikke taler 
om” og ”Stedet, hvor vi ikke kommer”. 
I daglig tale har tabu nærmest fået 
betydningen «det, vi ikke taler om», 
og det omfatter blandt andet emner 

som vold i familien, alkoholisme 
eller psykisk sygdom. At noget er 
tabubelagt, som man ikke taler 
om, kan skyldes berøringsangst, 

og at man ikke ønsker nogen vil 
få det skidt ved at tænke på noget 

ubehageligt.
Vold i familien er ofte et tabu. Det 
betyder, at børn og unge oplever, at 
der er mange, som ikke ”tør” tale med 
dem om deres oplevelser, eller spørge 
ind til deres problemer. Måske kan 
tabuet også betyde, at børnene og de 
unge synes, det er svært at fortælle 
andre om deres oplevelser.

Tabu er på en måde i familie med 
hemmeligheder. For tabu vil, ligesom 
hemmeligheder, heller ikke have, at 
andre kender til det.

KENDER DU ORDET TABU?

” Jeg fortæller min 
hund Balder ALT, og han 
sladrer aldrig til nogen.

ASTRID, 11 ÅR
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Alle børn og unge har vigtige personer i deres liv. Nogle har få, og andre har mange. Nogle 
børn og unge har mennesker følelsesmæssigt meget tæt på, og andre foretrækker lidt mere 
afstand rent følelsesmæssigt. Det er så forskelligt, hvordan vi har andre mennesker i vores 
liv, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det vigtigste er, at du har det, som du 
har allermest lyst til at have det. Mange børn og unge, der har oplevet store konflikter eller 
vold i deres familier, føler sig alene eller ensomme på forskellige 
måder. Denne ensomhed kan skyldes flere ting. En del børn 
og unge, der har voldsomme oplevelser tæt på livet, har 
også oplevet at flytte mange gange. De skal derfor danne 
nye venskaber igen og igen. Flere af de børn og unge vi 
har talt med, fortæller, at det er svært at få venner, når 
de ikke kan fortælle, hvad der sker derhjemme. De føler 
nemlig, at de aldrig kan invitere venner med hjem. For 
mennesker er det ofte sådan, at når vi er meget bekym-
rede og har mange problemer, så er det sværere at lære 
noget nyt. Det handler både om at lære nye ting i skolen, 
men det handler også om at lære nye mennesker at kende. 
Så der kan også være en grund til, at nogle børn og unge, med 
voldsomme oplevelser i bagagen, føler sig mere isolerede og alene.

Andre børn og unge reagerer måske på en helt anden måde. Måske fordi de har haft andre 
livserfaringer eller bare har et andet temperament. Måske oplever de, at de faktisk har rigtig 
mange tætte relationer på grund af de voldsomme oplevelser i deres familier. Fordi det har 
betydet, at de har søgt mere tryghed og omsorg hos deres venner og deres familier. Mange 
af de børn og unge, vi har talt med, har også fortalt, at de har fået et endnu tættere forhold 
til deres kæledyr, fordi de tit har søgt deres selskab, når livet i familien har været for svært.

DEL 6
VIGTIGE 

MENNESKER 
I DIT LIV

 

Denne øvelse er med i bogen for at give 
dig mulighed for at få et overblik over 
de vigtige mennesker i dit liv, og hvor 
tæt du føler dig på dem. Det kan være 
brugbart at få sådan et overblik, for-
di det også giver dig mulighed for at 
overveje, om du kunne tænke dig, at 
det skulle være anderledes. Øvelsen 

kan være særlig god at lave sammen 
med en voksen. Det kan nemlig være 
rart med lidt hjælp til at få øje på de 
vigtige mennesker, du har i dit liv. Men 
også for at tale med en om, hvor tæt du 
føler dig på de vigtige mennesker i dit 
liv, og hvordan du har det med det.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

Vigtige mennesker

SIDE 139SIDE 138

” Jeg sagde altid nej, når nogen 
spurgte, om jeg ville med dem hjem. For 
jeg kunne jo ikke gengælde og invitere dem 
hjem til mig. Jeg vidste aldrig, hvornår 
der var skænderier og dårlig stemning, og 
jeg syntes, at det ville være så pinligt, hvis 
nogen skulle se og høre det.

MIKKEL, 13 ÅR
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På næste side kan du se en masse cirkler, og inden i midten er der et hjerte. I cirklerne kan 
du skrive alle de mennesker eller dyr ned, som er vigtige for dig og placere dem i cirklerne 
alt efter, hvor tætte de er på dig følelsesmæssigt. Hvis de er meget tætte på dig, placerer 
du dem tæt ved hjertet. Hvis de er meget langt væk følelsesmæssigt, placerer du dem i den 
yderste cirkel. 

Når du skal huske, hvem der er vigtige i dit liv, så kan 
du tænke på, hvem der er i din familie, i din skole, i 
eventuelle tidligere skoler, naboer, fritidsinteresser, 
fritidshjem eller klub og andre steder, som måske har 
været vigtige for dig. Du kan også kigge på bladene i 

Livets træ, hvis du har brug for hjælp til at huske 
alle de vigtige mennesker i dit liv. 

Når du nu har placeret de vigtige mennesker i dit liv, og du måske giver 
dig selv lov til at mærke godt efter, har du så de vigtige mennesker så 
tæt på, som du gerne vil? 
Eller er der nogle vigtige mennesker, du godt kunne tænke dig var et andet sted?

Hvem kan du tale med, hvordan du evt. kan få nogle af de vigtige men-
nesker i dit liv tættere på dig eller måske længere væk? 
Eller hvis du godt kunne tænke dig at have flere mennesker i dit liv, hvordan kan du så få det? 

Du kan se på næste side, hvor der er flere ideer til, hvordan 
man kan få endnu flere vigtige mennesker i ens liv, og hvordan man 
kan komme tættere på nogle af de mennesker, som allerede er i ens liv. Der er enkelte 
sedler, der er tomme. Dem kan du skrive dine egne ideer ned på. Måske har du allerede fun-
det på nogle helt konkrete ideer - som fx at gå mere i klub, starte til en sportsgren eller en 
anden ny, sjov aktivitet.

GÅ TIL LIVETS TRÆ

 S.46

SIDE 141SIDE 140

” Jeg snakker rigtig godt med min 
kontaktpædagog i klubben. Jeg tror 
faktisk også, hun ville kunne hjælpe 
mig, hvis hun vidste, at jeg gerne 
ville have flere venner.

IBTISAM, 10 ÅR

” Når jeg er ked af det, så tager 
jeg min kat med ind på mit værelse. 
Jeg elsker bare at ligge på min seng 
og ae hende. Så spinder hun. Jeg 
tror godt, hun kan lide at være sam-
men med mig.

ARTHUR, 9 ÅR
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MÅDER AT FÅ FLERE ELLER 
TÆTTERE VENNER PÅ:

Tal også gerne med en mo-
ster, faster, onkel, bedste-
forælder eller en anden tryg 
voksen, du kender, og spørg, 
hvordan de selv fandt nye 
venner, da de var børn.

Begynde til en 

fritidsaktivitet 

med andre jævn-          

aldrende.

TAGE OFTERE 
PÅ FRITIDS-
HJEM ELLER 

KLUB.

Tag mod til at snakke med nogle 
af de andre fra skolen. De fleste 
kan godt lide, at man interesse-
rer sig for dem, så prøv at spørge 
ind til deres interesser, deres 
familie, hvad de synes om de 
forskellige fag eller noget helt 
andet.

Blive besøgsven på 
et plejehjem, hvis du 
godt kan lide at være 
sammen med gamle 
mennesker. 

Hvis du selv er ung og godt 
kan lide børn, kunne det være, 
at der i kvarteret var mindre 
børn, som du en gang imellem 
kunne lege med eller passe. De 
fleste børn og deres forældre 
elsker ”store-venner”.

Din rygsæk
Når du har lavet øvelsen, og tænkt på de 
vigtige mennesker i dit liv, og du nu giver dig 
selv lov til at tænke lidt over, hvad du tager 

med dig, er der så noget, du gerne vil huske 
og tage med i din rygsæk? Du kan tegne el-
ler skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg vil gerne huske på, at menne-
sker både tæt på og lidt længere væk 
fra mit hjerte hele tiden bevæger sig 
lidt frem og tilbage. Det vil være rart at 
huske, at det ændrer sig igen, når jeg 
føler mig alene …

MONA, 15 ÅR

” Jeg vil prøve nogle af 
alle ideerne til, hvordan 
man kan få nye venner. For 
det har jeg brug for.

MEHMET, 7 ÅR

SIDE 143
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Et hold
I holdsport, som fx fodbold og håndbold, er der både fokus på den enkelte spiller og på hele 
holdet. Hvis man skal vinde en kamp, er det ganske afgørende, at holdet kan spille sammen 
og bruge hinandens styrker og ressourcer på en fornuftig måde. Selv de kæmpestore og 
meget kendte sportsstjerner ville aldrig kunne vinde en kamp helt alene. De sportsstjerner, 
der løber eller svømmer om kap, og som umiddelbart er alene, er også afhængige af hjælp 
og støtte fra andre. De har alle sammen et helt hold af hjælpere bag sig. De har trænere, til-
skuere, der hepper og støtter og nogen, de dyrker sportsgrenen med. Måske er det vigtigste 
af alt, at de har nogen, der har lært 
dem at elske deres sport, og som 
har betydet, at de overhovedet be-
gyndte at dyrke  den pågældende 
sportsgren.

På samme måde har du et helt hold 
bag dig. Et hold af hjælpere og støt-
ter. Dit helt eget livshold (Denbo-
rough, 2008). 

Din yndlingsholdsport
Inden du kaster dig ud i at sam-
mensætte dit livshold, vil vi gerne 
bede dig om først at skrive lidt om 
din yndlingssport, hvis du altså 
har sådan en. Vi har skrevet nog-
le spørgsmål ned, som måske kan 
hjælpe dig lidt på vej.

Hvilken holdsport kan du godt lide? 
Og hvornår begyndte du at interesse dig 
for den?

Børn og unge, som har oplevet store konflikter eller vold i deres familie, føler ofte, at de er 
helt alene. De føler, at de står alene med deres følelser, tanker og viden om, hvad der sker i 
deres familie. Det er slet ikke usædvanligt, at børn, unge og voksne nemt kan komme til at 
føle, at de skal klare en masse i deres liv helt alene. 

Vi mennesker er født ret sociale og er afhængige af hinanden. Ingen af os kan klare os helt 
alene. Vi har alle sammen brug for andre, og vi har alle sammen fået støtte og opbakning fra 
mennesker, som er betydningsfulde for os. De mennesker kan enten være familie, naboer, 

venner, voksne fra skolen eller fra fritidsinteresser. Det kan også være nogen, man ikke 
kender, men som man beundrer rigtig meget, og som inspirerer en. Ligesom 

det kan være Gud eller en anden religiøs ”person”. Et kæledyr, en bamse 
eller en fantasiven kan også betyde rigtigt meget. I dette kapitel vil vi 
invitere dig til at gå på opdagelse i, hvem der mon støtter dig, og der-
med er en del af dit helt eget livshold. 

Mange flytninger
Når børn og unge oplever voldsomme konflikter og vold i deres familie, 

følger der ofte mange flytninger med. Når man har prøvet at flytte fra en 
bolig til en anden, fra en by til en anden og nogle gange endda fra et land 

til et andet, så betyder det også, at man ofte har skiftet sine venner og vigtige 
voksne ud mange gange. Det kan betyde, at man ikke har så mange tætte relationer. Men 
måske der alligevel er nogle af de mennesker, man har mødt på sin vej, som har haft en 
vigtig betydning. Det kan også være, at børnene og de unge i stedet har fundet deres støtte 
og inspiration i figurer fra spil, film eller bøger. Det er vigtigt, at børn og unge finder støtte 
forskellige steder fra. Der er ikke nogen støtte, der er hverken rigtig eller forkert. Så længe 
du selv oplever støtten som en hjælp

Denne øvelse er med i din bog, fordi 
den giver dig mulighed for at tænke 
over de roller, som betydningsfulde 
mennesker har i dit liv. 
Øvelsen tager lang tid, og vi vil anbe-
fale dig at lave den over flere dage, så 
du har god tid til at tænke grundigt 
over, hvem der er betydningsfulde, og 

hvilken rolle de ofte spiller i dit liv. 
Øvelsen hjælper dig mest, hvis du kan 
have det rart og roligt imens.
Denne øvelse er for de fleste bedst at 
lave med en voksen. Medmindre man er 
ung, og foretrækker at arbejde på egen 
hånd.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

Hvis du ikke er så vild med hold-
sport, er dette måske ikke en øvelse 
for dig. Men det kan også være, at 
du alligevel gerne vil lave et hold. Så 
kan du springe de første spørgsmål 
om din yndlingssport over og gå 
direkte i gang med at lave dit eget 
hold.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

” Jeg går i 2 klasse, 
og jeg har allerede skiftet 
skole 4 gange. Jeg vil rig-
tig gerne blive i min nye 
skole 9 klasse med.

JONATHAN, 8 ÅR

” Jeg startede til håndbold for 
fire måneder siden for at få flere 
venner og for at have noget at lave 
om eftermiddagen. Jeg elskede det 
allerede fra første gang.

ALFRIDA, 11 ÅR

GÅ TIL MIT HOLD

 S.148

Livets hold
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Du kan også søge inspiration i øvelsen ”Vigtige mennesker”, hvis du 
har lavet den. Mon ikke der er mange af de mennesker, som også er 
med på dit livshold?

Du kan skrive de navne ned, du umiddelbart kommer i tanke om her. 
Så kan du give dem deres placering på holdet lige om lidt. 

På næste side har vi tegnet en boldbane og nogle spillere. 
Nedenfor kan du læse om de forskellige pladser og deres 
forskellige roller på dit helt eget livshold. Du kan skrive 
navnene i skemaet nedenfor, men tegn dem også meget 
gerne på boldbanen, så holdet til sidst bliver dit Livs-
hold. Det kan sagtens være, at der er nogle mennesker i 
dit liv, som har flere roller. Det er helt okay at stille dem 
på flere af de forskellige placeringer.

Hvis nu din yndlingsholdsport er basketball, volleyball el-
ler noget helt andet, så håber vi, at du kan ændre lidt på tegnin-
gen og måske tilpasse nogle af spillernes roller.

Hvem var med til at lære dig at holde af din sportsgren? 
Hvordan gjorde de? Og har du mon en yndlingsspiller? Og hvad er det ved den person, der 
gør ham/hende til din yndlingsspiller?

Dit eget livshold
Nu er det tid til, at du begynder at lave dit eget livshold. I udvælgelsen til livsholdet er det 
ikke sportspræstationer, som er i fokus. Men derimod livsfærdigheder og støtte og opbak-
ning i dit liv. Medlemmerne af dit livshold kan både være no-
gen, du kender og ser ofte. Men det kan også være nogen, du 
kendte engang, og som du ikke ser længere, men som stadig 
er betydningsfuld for dig. Eller det kan være kendte sangere, 
stjerner eller TV-figurer fra film m.m., som har været særligt 
store inspirationskilder for dig.

Måske har du allerede fået nogle ideer. Måske har du brug for 
lidt mere tænketid. 

Når der har været store og voldsomme konflikter eller vold i familien, kan det for nogle 
børn og unge betyde, at de har brugt så meget energi på at tænke og bekymre sig om deres 
familie, at der slet ikke har været energi til at få venner. Nogle børn og unge har isoleret sig 
for, at ingen skulle opdage, hvad der skete i deres familie. Nogle børn og unge har flyttet så 
mange gange, at de aldrig har fået opbygget langvarige venskaber. Nogle børn og unge kom-
mer fra kæmpestore familier, som alle bor tæt på. Andre kommer fra meget små familier, og 
nogle børn og unges familier bor i den helt anden ende af verden. Det er meget forskelligt, 
hvordan børn og unges liv ser ud, og hvor mange tætte relationer de har. Der er ikke noget, 
der hverken er rigtigt eller forkert.

Hvilke personer har haft den største og mest positive betydning i dit liv? Det er de 
holdspillere, vi skal have med på dit hold. Hvis du har lavet livets træ 

tidligere her i bogen, kan du se på bladene. 

” Det var min far, som altid spillede 
fodbold med os. Vi så fodbold sammen 
på TV og snakkede om spillerne, og 
hvad de gjorde godt. Og så spillede vi 
sammen nede i gården. Det var noget 
helt særligt, vi havde sammen.

NOAH, 14 ÅR.

” Jeg elsker fodbold. Jeg 
har altid spillet det. Min onkel 
spillede altid med mig og 
mine brødre, og det var det 
bedste, jeg vidste.

MUSTAFA, 11 ÅR

GÅ TIL ØVELSEN “VIGTIGE MENNESKER”

 S.140

GÅ TIL LIVETS TRÆ

 S.46
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Forsvarere
Hvem hjælper dig med at beskytte dine 
drømme og det, der er vigtigt for dig? 
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad er grunden til, at h*n er en del af dit 
hold og netop har fået tildelt denne rolle?

Træner(e)
Hvem har du lært mest af? Husk, at mange 
hold har mere end én træner.  
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad har din(e) træner(e) lært dig?

Andre spillere
Hvem er nogle af de øvrige holdspillere i dit 
liv? Dem, som du bare rigtig godt kan lide at 
være sammen med? 
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad er grunden til, at h*n er en del af dit 
hold og netop har fået tildelt denne rolle?

Angribere
Hvem hjælper dig og opmuntrer dig til at 
opnå (score) nye mål i livet? 
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad er grunden til, at h*n er en del af dit 
hold og netop har fået tildelt denne rolle?

Midtbanespillere
Hvem er de centrale personer, som hjælper 
eller inspirerer dig til at få det hele til at hæn-
ge sammen i dit liv? De er både med i forsva-
ret, og i angrebet.  
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad er grunden til, at h*n er en del af dit 
hold og netop har fået tildelt denne rolle?

Udskiftere
Hvem er sommetider en del af dit hold og 
andre gange ikke? Er der nogen, som er god 
og hjælpsom for dig nogle dage, men andre 
dage slet ikke er? 
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad er grunden til, at h*n er en del af dit 
hold og netop har fået tildelt denne rolle?

Hvornår er de til hjælp? 

Hvornår er de ikke? 

Målmand
Hvem passer på dit mål? Hvis du skulle 
nævne en person, som passer på dig, og 
som altid er der for dig. En, som du ved, du 
kan regne med. Hvem ville det så være?
Et hold kan sagtens skifte mellem flere 
målmænd.
Navn(e): . . . . . . . . . . . . . . . .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Hvad er grunden til, at h*n er en del af dit 
hold og netop har fået tildelt denne rolle?

MIT HOLD
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Fejring af sejre
Hvis du har set nogle af de store sportsbegivenheder - enten hvor du 
selv var tilskuer eller på TV - så har du helt sikkert også set, hvordan 
vinderne fejrer deres sejr. Nogle gange løber spillerne rundt på ba-
nen og tager imod publikums klapsalver og jubelråb. Og nogle gange 
kaster hele holdet sig oven på hinanden i et stort kæmpe kram. Det er 
sjældent, man ser sejre fejret så tydeligt. Men måske kan vi godt lære lidt 
af sportsstjernerne og fejre vores små og store sejre lidt mere. Ofte er hverda-
gens sejre mindst lige så store, og der ligger ofte rigtig meget hård træning bag en god karak-
ter i skolen, eller at slippe lidt fri af Angstens påvirkning eller at få nye venner på en ny skole.

Hvordan fejrer du og dit hold sejrene i dit liv? 
Og hvilke ideer har du mon til, hvordan fejringerne måske kunne blive lidt mere tydelige eller 
festligere? Hvordan kunne du godt tænke dig at fejre dine livssejre fremover?

Ligesom du har mange af de betydningsfulde mennesker i dit liv med 
på dit Livshold, så er du helt sikkert også en del af nogle andres Livs-
hold. Hvilken rolle spiller du mon på andres Livshold? 

Nye holdspillere
Husk, at et Livshold hele tiden kan ændre sig. Der er altid plads til nye spillere og til, at 
spillerne skifter plads. Så når du har lavet dit Livshold, er det et udtryk for, hvad du oplever 
lige for tiden. Om bare nogle uger har du måske fået en ny ven, som også skal have en plads 
på holdet.

Er der nogle roller, som du lige nu ikke har besat, eller som du gerne vil 
have flere af på dit Livshold? 
Og har du nogle ideer til, hvordan du kan få nye spillere på dit hold? Eller ved du, hvem der 
eventuelt kan hjælpe dig med det?

Træning
Når et sportshold vinder en ny stor sejr, ligger der rigtig mange timers træning bag. Både 
fysisk træning på banen, men også mental og strategisk træning sammen med deres træner. 
Ligesom de scorer mål, som måske betyder, at de vinder kampen, så har de også flere gange 
ramt forbi målet, mens de trænede og øvede sig. Og de har også øvet sig på deres samarbej-
de og passet godt på hinanden, for det er vigtigt for at kunne spille sammen. Så der ligger 
rigtig meget træning og øvelse forud for en kamp.

Er der noget, bestemt du træner til? Noget, du gerne vil opnå i dit liv, 
og hvor du har brug for dit Livshold?

SIDE 151SIDE 150

” Min far siger ofte, at 
jeg er sej. Og når jeg har 
opnået noget, så giver 
han mig highfives. Det 
gør mig så glad og stolt!

MALTE, 8 ÅR
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Din rygsæk
Når du har lavet øvelsen og tænkt på de 
vigtige mennesker, som er en del af dit helt 
eget Livshold, og du nu giver dig selv lov til 
at tænke lidt over, hvad du tager med dig, 

er der så noget, du gerne vil huske og tage 
med i din rygsæk? Du kan tegne eller skrive 
dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg havde ikke tænkt så meget 
over, hvordan Peter og Mustafa no-
gle gange var gode og andre gange 
dårlige over for mig. Jeg håber, at 
jeg kan holde mig ude af  de situa-
tioner, der altid går galt.

FREDRIK, 11 ÅR

” Det er mega sejt, at jeg 
har et ”team-Oliver”

OLIVER, 12 ÅR

DEL 7
SELVBESKYTTELSE  
& SUPERKRÆFTER
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Når børn og unge oplever svære konflikter, store problemer og måske endda vold i deres liv, 
så har de brug for beskyttelse. Det er på ingen måde børn og unges eget 
ansvar at beskytte sig selv. Børn har ret til at blive beskyttet 
og passet på.

Børn og unge beskytter også sig selv og dem, de holder af. 
De kan slet ikke lade være. I denne del af bogen vil vi gerne 
hjælpe dig med at få øje på, hvad du gør for at passe på dig 
selv. Hvordan du har gjort modstand mod de uretfærdighe-
der, du har mødt, og hvordan du beroliger dig selv, når din 
krop er fyldt med svære følelser, du gerne vil skrue lidt ned for.

Børn gør altid modstand – også når den næsten er usynlig
Flere af de børn og unge, som vi har talt med, kan slet ikke selv se, at de beskytter eller 
passer på sig selv eller dem, de holder af. Tværtimod så bebrejder de ofte dem selv for ikke 
at sige mere fra eller kæmpe mere, når deres søskende, venner eller forældre bliver truet 
eller har det dårligt. Det kan ikke siges højt og tydeligt nok, at alle børn og unge, der har 

oplevet vold, ALTID har gjort modstand. Derfor ved 
vi, at det også er tilfældet for dig. Nogle gange er 
modstanden tydelig for alle. Det kan være bør-
nene råber stop, slår i bordet, stiller sig imellem 
sine forældre, søskende, eller hvor volden nu 
skal bremses. Men ofte er de situationer, hvor 
der er vold og konflikter, for farlige til den slags 

direkte modstand. Forstået på den måde, at bør-
nene nemt kan komme til at gøre noget, som skruer 

op for Vrede, og som gør det hele meget værre. Derfor er modstanden ofte stille 
og nærmest usynlig. Børnene og de unge ved godt, at hvis modstanden er stor og larmende, 
bliver volden endnu mere voldsom og farlig. Det er derfor ofte meget klogt at holde sig til 
den mere stille modstand, som kan se ud på rigtig mange måder:

En stille modstand kan eksempelvis være, at:
• Fortælle sig selv, at man ikke er forkert (måske sige det til sig selv inden i hovedet)
• Fortælle sig selv, at man er okay, som man er (så det ikke kun er den kritiske stemme, 

der larmer)
• Drømme sig væk (forsvinde ud i fantasien)
• Lade som om, man har et mareridt (og dermed afbryde eller aflede forældrenes konflikt)
• Nægte at gøre det, den uretfærdige eller voldelige voksne gerne vil have 

Og meget andet.

Modstand Kan du komme i tanke om en modstand, du har gjort brug af for at 
beskytte dig selv og dem, du holder af?

Det kan være rigtig svært at få øje på, så hvis du slet ikke kan komme i tanke om noget, så er 
det ikke, fordi du ikke har gjort modstand. Det kan være en rigtig god idé at læse og tale om 
modstand med en voksen, som kender dig rigtig godt.

Hvilken betydning har det for dig, at du gør modstand på denne måde? 
Hvad ville det betyde, hvis du ikke gjorde modstand?

Børn og unge kæmper ALTID for at bevare deres værdighed. Ligesom de kæmper for at be-
skytte dem, de holder af, så de kan skabe et godt liv. Og alle deres stille og næsten usynlige 
modstandshandlinger er megaseje.

Selvbeskyttelsesstrategier
Børn og unge gør modstand. Det er i sig selv helt vildt imponerende og klogt, at de gør det. 
Mange af alle de børn og unge vi har talt med, som har haft voldsomme oplevelser i deres 
familier, har også udviklet en masse forskellige kloge og kreative strategier for at beskytte 
sig selv. På de kommende sider kan du læse mere om superkræfter og finde ud af, hvilke 
superkræfter du har udviklet i dit liv.

SIDE 155SIDE 154

” Hvis ikke jeg var rejst væk i mine 
tanker, så havde jeg jo måtte være 
meget mere i det. Så tror jeg, at jeg var 
gået helt i stykker.

PARDAM, 9 ÅR

” Jeg havde jo følt mig endnu 
mere alene og forkert, hvis ikke jeg 
havde sagt nej inden i mit hoved, 
hver gang min mor råbte, at det 
var min egen skyld. 

SILKE, 12 ÅR
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Når vi oplever svære ting, og ikke mindst når vi klarer os igennem svære følelsmæssige 
situationer, så kan vi næsten ikke undgå også at lære en masse ting. Ofte får vi forskellige 

superkræfter – eller måske opdager vi, at vi hele tiden har haft dem. Det 
vidste vi bare ikke, før vi fik brug for dem.

Du har helt sikkert set superheltefilm, hvor superheltene har 
forskellige evner og superkræfter. Som i filmen De Utrolige, 
hvor faren er meget stærk, og moren er meget bøjelig og 
kan forme sin krop i alle mulige seje former. Drengen kan 
løbe vanvittigt stærkt, og pigen kan gøre sig selv usynlig. 
Eller Superman, der kan flyve, eller Spiderman, der kan 
kravle op af husmuren uden at falde ned. 

Alle de børn og unge, vi har talt med, har på samme måde su-
perkræfter. De kan selvfølgelig ikke flyve eller kravle op ad mure, 

men de har andre superkræfter. Som eksempelvis:

• At holde øje med, hvordan andre har det
• At dele svære følelser, som i starten virkede umulige at dele med andre
• De kan beskytte sig selv ved at gemme sig eller tage høretelefoner på, så de selv bestem-

mer, hvad de vil høre
• De kan lege og tage en pause fra alle problemerne

Og alt muligt andet …

Superkræfter er alle de ting, børn og unge gør, men som de ikke selv tillægger særlig stor 
betydning. Forestil dig, at Ferdinand ikke var gået ind på sit værelse, gemt sig under dy-
nen og skruet op for TV’et. Så havde han lyttet eller set på vold, og han var blevet endnu 
mere Bange og Utryg. Det gjorde en kæmpe forskel for Ferdinand, at han havde en ”beskyt-
te-sig-selv-superkræft”. Ligesom det gjorde en kæmpe forskel for Aisha, at hun havde en 
”tilpasnings-superkræft” og for Anne-Sofie, at hun havde en ”modigheds-superkræft”.

Hvis man ikke er vant til at tro, at man 
kan klare alt muligt og har en masse 
superkræfter, så kan det være en rigtig 

god idé at få hjælp af en voksen, som 
måske kan hjælpe dig med at få øje på 
de superkræfter, du har.

OM ØVELSENOM ØVELSEN

Superkræfter Dine superkræfter
Nedenfor kan du se nogle tegninger af forskellige superkræfter, som børn og unge ofte ud-
vikler, når de har oplevet voldsomme oplevelser i deres familier. Du kan farvelægge de su-
perkræfter, som du selv har. Måske du også kan spørge nogle voksne, du føler dig tryg ved, 
hvilke superkræfter de kan få øje på hos dig? Måske kan de se nogle superkræfter, du ikke 
selv har fået øje på endnu, men som du finder ud af, du faktisk har.
Det kan selvfølge sagtens være, at du har udviklet superkræfter, som vi slet ikke har fået 
tegnet med her. Så kan du tegne dine egne små superhelte figurer, eller du kan skrive dine 
superkræfter ned i de tomme felter. 

TÅLMODIGHED/UDHOLDENHED

GØRE SIG USYNLIG

SIGE FRA/STÅ OP FOR SIG SELV 
– BESKYTTE SIG SELV

FORSTYRRE DE VOKSNES SKÆNDERIER

HOLDE ØJE

TILPASSE SIG FORSKELLIGE SITUATIONER 

SIDE 157SIDE 156

” Når min mor og far kom 
op at slås, så gik jeg ind i min 
seng, gemte mig under dynen 
og skruede højt op for mit TV. 
Så slap jeg for at høre på dem.

FERDINAND, 9 ÅR
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Hvordan ville du have haft det, hvis du ikke havde dine superkræfter?

Superkræfter er på mange måder supergode og hjælpsomme for både børn, unge og su-
perhelte. Men en gang imellem kan de også være svære at styre. Nogle gange kommer de, 
når man har allermest brug for dem. Andre gange kommer de på helt forkerte tidspunkter. 
Eksempelvis er ”holde-øje-superkræften” rigtig god og hjælpsom, når man skal have gode 
øjne og store ører derhjemme for at vide, hvordan stemningen er og forudse, hvad der måske 
kan ske. Men når man sidder henne i skolen og skal koncentrere sig om skolearbejdet, så 
kan det være helt vildt forstyrrende, at alle ens antenner er slået ud. Det kan være svært at 
tænde og slukke for ens superkræfter. Sådan er det også for superhelte. Selv Superman og 
Spiderman har nogle gange problemer med at styre deres superkræfter. Ligesom de nogle 
gange har svært ved at holde fri. Men ingen kan holde til at være superhelte hele tiden. Alle 
har brug for pauser og tid til bare at slappe af – også superheltebørn.

Har du prøvet, at dine superkræfter er svære at styre og kommer frem 
på de forkerte tidspunkter? 
Og har du oplevet, at det kan være svært at holde helt fri? Har du mon nogle tricks til, hvor-
dan du tænder og slukker for dine superkræfter?

I næste kapitel kan du læse mere om, hvordan man beroliger sig selv, når 
de svære følelser fylder for meget. Noget af det kan sikkert også bruges, 

når superkræfterne skal tæmmes lidt. 

Hvordan føles det for dig at få øje på dine egne superkræfter? 
Er det nyt for dig at se sådan på dine egne evner? Eller har du hele tiden vidst, at det var ret 
sejt og vigtigt, at du kunne gøre de ting?

STYRKE ER IKKE DET 
SAMME SOM AT 
VÆRE USÅRLIG

Selvom børn og unge har rigtig mange 
forskellige superkræfter, så er det klart, 
at det stadigt kan gøre ondt på dem. De 
kan stadig være Bange og Kede af det. 
Det kan superheltene i superheltefilme-
ne helt sikkert også. Børn og unge med 
superkræfter har derfor stadig brug for 
hjælp og støtte fra trygge voksne, og 
ofte har de også brug for særlig beskyt-
telse.

GÅ TIL AFSNIT OM AT BEROLIGE SIG SELV.

 S.161
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Din rygsæk
Når du har lavet øvelsen - og haft fokus på 
dine superkræfter - og du nu giver dig selv 
lov til at tænke lidt over, hvad du tager med 

dig, er der så noget, du gerne vil huske og 
tage med i din rygsæk? Du kan tegne eller 
skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Jeg vil huske at være mere stolt 
af min ”gøre-mig-usynlig-superkraft”. 
Jeg har egentligt kun set den som irri-
terende og forkert. Det er rigtig rart at 
tænke på, at den faktisk har hjulpet 
mig meget, og at det var det bedste, 
jeg kunne gøre.

JOSEPH, 11 ÅR

” Jeg vil øve mig på at 
holde pauser og skrue ned 
for min ”lægge-mærke-til-
ALT-superkraft”. For den er 
megagod, men nogle gange 
bliver den bare for meget.

AMANDA, 14 ÅR

Når man er en lille nyfødt baby, kan man ikke passe på sig selv. Man er meget afhængig af 
sine forældre og andre voksne. I løbet af barndommen lærer børn - og senere som unge - at 
passe på sig selv. Så når de senere får store og svære følelser, vil der være tidspunkter, hvor 
det er nødvendigt, at der er andre, der hjælper og trøster en. Men der vil også være gange, 
hvor de kan berolige og hjælpe sig selv. Vi kommer aldrig til helt at kunne klare os selv eller 
undvære andres omsorg eller hjælp. Det har vi allesammen brug for gennem hele livet. Men 
den støtte og hjælp, vi får fra andre, kan vi nogle gange give os selv. At være i stand til at 
passe på sig selv er ret smart og praktisk i rigtig mange sammenhænge.

Har du allerede en idé om, hvordan du passer på dig selv? 
Du må meget gerne skrive eller tegne lidt om de måder, hvorpå du passer på dig selv.

Det er helt okay, hvis det er svært for dig at komme i tanke om nu og her. Det er det for rigtig 
mange. Også voksne. På de følgende sider vil vi hjælpe dig med at få øje på, hvad du allerede 
har gjort og gør, og måske kan du blive inspireret til nye gode måder at passe på dig selv.

At passe på andre
Nogle gange er det lettere at få øje på, hvad man gør for at passe på sig selv, hvis man tænker 
på, hvad man gør for at passe på andre. 

At finde gode måder at passe på sig selv og 
huske at gøre det, er noget, som mange voksne 
gerne vil blive bedre til. 
Derfor er det helt vildt sejt, at du allerede er i 
gang med det!

VIDSTE DU AT ...

Berolige sig selv
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Hvis din bror/søster eller en rigtig god ven/veninde er Ked af det, hvad 
kunne du så finde på at gøre for at trøste ham/hende? 
Og hvordan ved du, at det ville være rart for ham/hende?

Hvordan passer du på dig selv?

” Min mormor strøg mig altid på ryggen, når jeg var rigtig 
ulykkelig. Jeg kan ikke nå mig selv på ryggen, men når jeg 
stryger mig lidt på underarmen og tænker på min mormor, så 
bliver jeg næsten lige så rolig.

ABU, 11 ÅR

At blive passet på og trøstet af andre
Hvem har været sådan over for dig, siden du ved, at det er rart? Og hvordan er du ellers ble-
vet trøstet og passet på af andre, som måske har lært dig, hvordan du skal passe på dig selv?

Hvis du har brug for lidt inspiration, kan du gå tilbage til bladene på Livets 
træ eller kapitlet om ”Vigtige mennesker” i dit liv.

Forslag til selvberoligelse
Mange lærer ofte at passe på sig selv på grund af de måder, andre passer på dem. Det kan fx. 
være, når andre trøster dem, beroliger dem eller andre måder, hvor mennesker hjælper børn 
og unge med at blive rolige ved at skrue ned for de svære følelser. Når børn bliver ældre, får 
de selv flere ideer til, hvordan de kan berolige sig selv og klare svære situationer og følelser. 

Vi er ret sikre på, at du allerede har en stor viden og nogle gode ideer, som du gør brug af. 
De kommende sider er fyldt med forskellige ideer, som flere børn og unge, vi har talt med, 
oplever er hjælpsomme, når de havde brug for at berolige sig selv.

Find gerne dine farver frem. Du kan farvelægge eller 
tegne en cirkel rundt om de idéer, du allerede 
kender og gør brug af. Så kan du bruge en an-
den farve til de ideer, du gerne vil begynde at 
gøre brug af.  Nogle af sedlerne på opslagstav-

lerne er ikke udfyldt endnu. Dem 
kan du udfylde med de måder, 
som du beroliger dig selv på, og 
som ikke allerede er tegnet eller 
skrevet på de andre sedler.

” Når jeg har en rigtig dårlig dag 
og er lidt oppe at køre, så hjælper det 
at spille guitar. Når jeg spiller en stille 
sang, så bliver jeg selv mere rolig.

HOLGER, 14 ÅR

GÅ TIL DEL 6 OM VIGTIGE MENNESKER I DIT LIV

 S.139
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” Når jeg er rigtig ked af 
det eller har brug for hjælp, så 
siger jeg det altid til min mor. 
Det anbefaler jeg også til mine 
veninder. 

MILLE, 10 ÅR
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SE TINGENE FRA EN 

ANDEN SYNSVINKEL

Forestil dig, at du sidder 

på et flyvende tæppe 

eller en sky og kigger 

ned på dig selv og dit liv 

ovenfra 

FORESTIL DIG ET FANTASI- 
SKJOLD, SOM DU KAN BE-

SKYTTE DIG BAG VED
Det kan også være, at du helle-
re vil forestille dig, at du har en 
skudsikkervest på, eller du sidder 
inden i en beskyt-
telsesbobbel, som 
holder alt det svæ-
re og ubehagelige 
på afstand

Hvis din indre kritiske 
stemme er hård og kri-
tisk, kan du forestille 
dig, at det er én, som du 
synes er meget irriteren-
de, der siger de ting til 
dig, som stemmen ellers 
siger

LAV POSITIVE OG VENLIGE  
SÆTNINGER, SOM DU KAN 

SIGE TIL DIG SELV.

Tænk over, hvad du ville sige for at 

opmuntre én, du holder meget af. Du 

kan hænge sedlerne op på din væg, 

så du altid kan se 
dem. Eller du kan 
lægge dem ned i din 
”hjælpe-boks”, hvis 
du har lavet en.

DANS DINE 
FØLELSER UD

RYD OP OG 

ORGANISÉR DINE 

TING, FX EFTER 

FARVE ELLER 

FUNKTION

GØR NOGET, 
DU SYNES ER 

SJOVT, OG 
SOM FÅR DIG 
TIL AT GRINE 

” Jeg skriver de følelser ned 
på et papir, som jeg har indeni, 
og som jeg ikke kan lide at have. 
Bagefter river jeg det i stykker 
eller krøller det sammen.

ANNA, 13 ÅR
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TAG UD I NATUREN
• Gå en tur

• Tag en cykeltur

• Tegn eller tag     
billeder af, det du 
ser

RIV ET PAPIR ELLER 
EN GAMMEL AVIS 
I STYKKER, ELLER 

KRØL DET SAMMEN 
TIL EN KUGLE

KRAM EN PUDE, ET 
TRÆ, EN BAMSE 

ELLER EN PERSON

Det virker måske lidt 
fjollet, men det hjælper 
ofte vores kroppe med at 
finde lidt mere tryghed 
og ro.

Hold en pause ved et 
af dine yndlingssteder

Det kan være  i din seng, 
i en hængekøje, under dit 
yndlingstræ, eller hvor du 
føler dig allermest tryg

Skab kontakt med de menne-
sker, du er tryg ved, og som 
støtter dig.

Hvis du ikke kan få fysisk fat på dem, 

eller du ikke kan ringe til dem, kan 

du forestille dig, at de er lige ved 

siden af dig. Måske du næsten kan 

høre, hvad de ville sige til dig? Og 

hvordan de ville trøste og støtte dig?

TAG ET BAD

DIN EGEN MÅDE:

LAV EN VARM 
DRIK OG HOLD OM 
KOPPEN. VARMEN 
I HÆNDERNE HAR 
EN BEROLIGENDE 
EFFEKT PÅ MANGE 

” Når jeg er ked af det, så 
lytter jeg til musik. Sådan rigtig 
lytter. Jeg fokuserer på alle de 
forskellige instrumenter.

IMAN, 15 ÅR
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HJÆLP DIN KROP MED AT 
SLAPPE AF

• Klem en bold i din hånd

• Afspænd og slap af i de for-
skellige muskelgrupper i din 
krop

• Stræk først din krop, og krøl 
dig så sammen, så du bliver 
lillebitte

LAV OG BRUG EN ”HJÆLPE-BOKS”.

Boksen kan du så åbne, når du har brug for lidt ekstra hjælp til 

at passe på dig selv eller berolige dig selv. Boksen kan blandt 

andet indeholde:

• Sæbebobler (som kan laves som en vejrtrækning øvelse, og 

som også kan være beroligende at se på, når de svæver)

• Billeder af gode og minderige oplevelser

• Breve fra betydningsfulde mennesker i dit liv

• En konvolut med støttende og opmuntrende sætninger

• En konvolut med ideer til, hvad du kan finde på at lave, hvis 

du keder dig

• Modellervoks eller kinæstetisk sand (som kan berolige dine 

sanser og du kan lege med)

• Nulre ting

• Stressbolde 

• ALT, hvad du kan komme i tanke 

om, som kan virke beroligende eller 

hjælpsomt for dig

Din egen måde:

TAL MED NOGEN, SOM VIRKELIG  
FORSTÅR DIG

RYST DIN KROP,  
OG DANS ALLE DE  
UBEHAGELIGE 
FORNEMMELSER I 
KROPPEN VÆK

MAL I EN 
MALEBOG
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LYT TIL MUSIK

DYRK MOTION 
SOM AT LØBE, 
HOPPE ELLER 
LAVE ANDRE 
FORMER FOR 

FYSISK AKTIVITET

DUFT TIL NOGET 
BEROLIGENDE 
OG RART

VÆR SAMMEN 
MED DYR

PRØV AT NULRE 

MED FORSKELLIGE 

TING, SOM 

MODELLERVOKS, 

PIBERENSERE 

ELLER EN 
”TANGEL”

Din egen måde:

RYST EN SNE- ELLER  
GLIMMERKUGLE 

Se den falde til ro. Det kan være 
rart og beroligende at tænke 
på, at selvom følelser, tanker og 
fornemmelser hvirvler rundt i 
én, så falder 
de altid til 
ro. Ligesom 
glimmeret 
eller sneen.

LAV ”KREATING”

Udtryk, hvad du føler 
gennem en tegning, et 
maleri, en collage m.v.
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KIG PÅ TING, DER 
BEVÆGER SIG 

LANGSOMT: VINDEN 
I TRÆERNE, SKYER-
NE PÅ HIMLEN, FISK 
I ET AKVARIUM ETC.

” Jeg laver altid forskellige 
små lege med mig selv, som 
distraherer min hjerne, når 
jeg er lige ved at græde, for 
jeg ikke har lyst til at græde i 
skolen.

IMAN, 15 ÅR
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LAD ET STILLE SKRIG KOMME 
UD, ELLER FIND ET ROLIGT STED, 
HVOR DU KAN SKRIGE MED LYD. 

Forestil dig, at du skriger alle frustratio-
nerne og smerterne ud

SKRIV, HVORDAN DU HAR DET, OG HVAD DU FØLER
• I en dagbog
• Et digt
• Eller skriv en sang

BESØG DIT TRYGGE STED
 I DIN FANTASI

Hvis du ikke allerede har et trygt 

sted, du kan besøge, så kan du lave 

et eller flere i din fantasi. Du lukker 

blot øjnene og giver dig god tid til at 

forestille dig et rigtig rart sted. Det 

skal være et sted, hvor du kunne 

tænke dig at rejse hen i fantasien, 

og hvor der er alt det, som virker 

beroligende på dig.

Din egen måde:

” Når jeg er ked af det, 
og det er svært at være mig, 
så forestiller jeg mig nogle 
gange, at mit liv er en film. 
Film ender jo altid godt.

PHILIP, 16 ÅR

Tidsmaskine med  gode minder
Forestil dig, at du rejser tilbage til en rigtig god oplevelse, du har haft. Måske det kan hjælpe dig at se på billeder, hvis du har nogle fra dine gode ople-velser.
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Forestil dig en omsorgs-fuld engel, en beskyt-tende paraply eller et magisk tæppe, som holder dig varmt og beskytter dig mod problemer ude i verden

LAV KRYDS OG TVÆRS, 
MAL, LÆG ET PUSLE-
SPIL OG ANDET, SOM  
DISTRAHERER DINE 

TANKER

TÆNK TILBAGE PÅ 
NOGLE AF DE 

FORHINDRINGER OG 
PROBLEMER, DU 

TIDLIGERE HAR KLARET 
OG DE FÆRDIGHEDER, 
STYRKER OG IDEER, DU 

GJORDE BRUG AF 
DENGANG

” Når min indre stemme er dum og siger 
mange dumme ting om mig, så forestiller jeg 
mig, at det er en person, som jeg virkelig syn-
es er irriterende, der siger det. Jeg forsøger 
at høre hendes eller hans stemme, og så er 
det meget nemmere ikke at tage stemmen så 
alvorligt, og det bliver pludseligt lettere at 
sige: ”Det gider jeg ikke høre på!”.

IMAN, 15 ÅR

LAV FORSKELLIGE HJERNE-

LEGE MED DIG SELV. 

Sig fx alfabetet med dyr: A for 

Antilope, B for Bavian … eller find 

alle de ting omkring dig, som er 

røde, så gule, så grønne osv. Sig 

dem højt

NYN DIN 

YNDLINGSSANG FOR 

AT BEROLIGE DIG 

SELV

LAV VEJRTRÆKNINGS ØVELSER

Træk vejret roligt i et par minutter 

eller mere. Fortæl din krop, at den er i 

sikkerhed og kan slappe af

PRØV AT SE DIT 
LIV, SOM VAR 
DET EN FILM
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Din rygsæk
Når du har lavet øvelsen og tænkt over, 
hvordan du allerede passer på dig selv - og 
måske også, hvordan du får lyst til at passe 
på dig selv i fremtiden - og du nu giver dig 

selv lov til at tænke lidt over, hvad du tager 
med dig, er der så noget, du gerne vil huske 
og tage med i din rygsæk? Du kan tegne el-
ler skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Hvis jeg ikke kan sove, så laver jeg vejr-
trækningsøvelser. Nogle gange kan min mor 
ikke forstå, hvad jeg laver, fordi det lyder så 
højt, når jeg trækker vejret meget dybt. Men 
det hjælper mig rigtig meget. 
Jeg havde ikke tænkt på, at det også var at 
passe på mig selv. Det vil jeg gerne gøre end-
nu mere af, også i løbet af dagen.

LIVA, 12 ÅR

DEL 8
HÅB & DRØMME
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Håb handler om forventninger og ønsker til, hvad der skal ske af glædelige ting i fremtiden. 
Dette kapitel handler om dine håb og ønsker for din fremtid. Vi håber, at det vil hjælpe dig 
med at sætte ord på det, du drømmer om.
 
Drømme er vigtige! Og alligevel kan det være svært at finde ud af, hvad der vigtigt for én, 
hvad man drømmer om, og hvad man håber på. Særligt, når børn og unge står midt i - eller 
har stået i - store og overvældende problemer, kan det føles, som om bekymringerne ind 
imellem fylder så meget, at det kan være svært også at give ens drømme opmærksomhed. 

Måske kan det også være svært for dig at vide, hvad der vigtigt for dig, og hvilke ønsker og 
drømme du har. Vi vil derfor give dig to mulige veje at følge. Vi lægger stort ud med et helt 
land. Bagefter zoomer vi lidt mere ind på familien. Vi håber, at disse to forskellige veje kan 
hjælpe dig med at få øje på de værdier, håb og drømme, som du har dit liv. 

Det er selvfølgelig også helt okay at blive inspireret til nye drømme. Ligesom det også er 
okay, at det måske kun er en af vejene, som giver mest mening for dig. Måske ved du allere-
de, hvad du drømmer om og så kan du hoppe alle vejene over og gå direkte til sidste side i 
dette kapitel. Her kan du tegne eller skrive det, du drømmer om og håber på i dit liv. 

Hvis du har lavet øvelsen ”Livets træ” her i bogen, så har du måske allerede skrevet nogle 
gode håb og drømme ned for dit liv. Hvis du har lyst, kan du jo bladre tilbage 

og se, om det er nogle af de håb og drømme, som også skal med i denne 
øvelse.

Det faktisk kræver en del mod og 
tryghed at have håb og drømme. 
Hvis man ikke føler, at verden 
er et tryg og godt sted at 
være, så kan det være rigtig 
svært for mennesker at håbe 
og drømme.
Derfor er det også helt almindeligt 
og forståeligt, at mange børn, som 

har oplevet store konflikter og vold 
i familien, har det svært ved at 

finde ud af, hvad de egentligt 
håber på og drømmer om. Og 
det kan føles meget sårbart 

for disse børn og unge at 
forsøge at finde frem til deres 

håb og drømme, fordi de ikke har 
brug for flere skuffelser.

VIDSTE DU AT ...
GÅ TIL ØVELSEN OM DINE EGNE DRØMME

 S.180

Håb & Drømme

Landet, hvor jeg bestemmer alt
Den første vej, vi gerne vil invitere dig ned af, er ”Statsministervejen”. Prøv at forestille dig, 
at du er statsminister for et land, og du må bestemme, hvordan landet skal være.
Måske det kan hjælpe, hvis du sætter dig et behageligt sted, lukker dine øjne og bare fore-
stiller dig, hvordan det ville føles, og hvad du ville lægge vægt på, når du skulle lave regler 
og love. Og når du er klar, kan du se på nedenstående spørgsmål. Måske du kan forestille 
dig, at du bliver interviewet til en avis, som gerne vil vide, hvordan landet skal være? Det er 
jo faktisk noget af det, som en statsminister ofte bliver spurgt om af journalister.

Hvad må man i dit land, når du er statsminister?
Hvorfor må man det? Og hvad vil du selv synes om at få lov til det? 

” Man må gerne lege, og 
man må gerne sove ved sin 
bedste veninde hver dag, 
hvis man vil.

THEA, 8 ÅR
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Er der også noget, man ikke må i dit land?

Hvordan skal menneskerne have det med hinanden? 

” Forældre må 
ikke skændes.

SOFIE, 15 ÅR

” Alle skal have det godt 
med hinanden. Man må gerne 
blive uvenner, men man skal 
blive gode venner igen.

SIGMUND, 7 ÅR

” I mit land er det  
ulovligt at give børn lektier 
for i weekenden.

CORNELIUS, 16 ÅR

I starten af denne bog har du måske læst om menneskerettigheder og børns 
rettigheder.

Er der nogle af de børnerettigheder, som du også ønsker i dit land? Og/
eller har du måske forslag til nogle helt nye rettigheder, børn og unge 
skal have?

Hjemmet, hvor jeg bestemmer alt
Den anden vej, vi gerne vil invitere dig ned af, er ”Familievejen”. Prøv at forestille dig, at du 
har dit helt eget hjem, og du må bestemme, hvordan det skal være at bo og leve i dit hjem.

Hvis du havde dit helt eget hjem, hvordan skulle der så være? 

” Alle børn skal have ret til ikke 
at skulle vælge, hvor de helst vil bo. 
Det skal nogle voksne bestemme, så 
forældrene aldrig bliver kede af det, eller 
skuffede over deres børn.

SARAH, 11 ÅR

GÅ TIL “ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER”

 S.26
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” Jeg synes, at alle børn og 
unge skal have ret til at tage en 
fridag fra skole, når de mærker, 
at de ikke lærer noget.

MADS, 15 ÅR
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Hvis du er glad for at tegne, er du mere end velkommen til at tegne 
dit hjem på den næste side. 

Hvem skulle bo der?

Hvordan skal dit hjem se ud?
Hvor mange værelser skal der være? Skal der være stue, køkken, have, træer, trampolin osv.?
Du er velkommen til at tegne her på siden, eller du kan vælge et andet stykke papir.  

Hvad skal man kunne lave i dit hjem?

” Min mormor og Molly (mormors hund). Og min mor. Og Clara (veninde) kunne 
bo på mit værelse. Og far. Men far var tit på forretningsrejse, og når han kom 
hjem, var han glad. Far skulle have sit eget værelse. Der kunne han være i fred 
og ro, når han var stresset. Jeg tror faktisk, det ville være bedst, hvis vi havde to 
huse. Et til far og et til mor, mormor, Molly og mig. Og Clara selvfølgelig.

EMILY, 9 ÅR

” Jeg ville have sådan en 
stor bogreol, ligesom min 
moster har. Det er så hyggeligt. 
Det er lidt eventyragtigt.

CASANDRA, 15 ÅR

TEGN DIT HJEM 
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Hvilke traditioner skulle I have i dit hjem?

Hvordan skal dit eget hjem ligne det hjem, du har nu? 

Og hvordan skal dit hjem være anderledes end det hjem, du har nu? 
Hvad ville du gerne lave om på?

” Man skulle have 
pandekager hver eneste 
morgen. 

THOR, 11 ÅR

” Når det er søndag, og min 
mormor er på besøg, og alle 
er glade. Sådan må der gerne 
være i mit hjem hele tiden.

BJØRN, 11 ÅR

Din rygsæk
Når du har tænkt over de håb og drømme, 
du har for dit liv, og du nu giver dig selv lov 
til at tænke lidt over, hvad du tager med 

dig, er der så noget, du gerne vil huske og 
tage med i din rygsæk? Du kan tegne eller 
skrive dit svar i din livsrygsæk nedenfor.

” Det skulle være et højt hus med 
mange etager. Måske fire etager. Så skulle 
stuen ligge helt oppe på den øverste 
etage, og mit værelse skulle ligge på den 
første etage. Så kunne jeg gå lige ind på 
mit værelse uden, at mine forældre så, at 
jeg var kommet hjem. Og jeg kunne ikke 
høre, hvis de skændtes oppe i stuen.

IDA-MARIE, 15 ÅR

” Jeg glæder mig rigtig 
meget til at blive voksen og få 
min egen familie. Jeg vil rigtig 
gerne være lige så sød som min 
mor. Men jeg vil finde en mand, 
som altid er god ved mig.

ALICE, 7 ÅR
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HER KAN DU TEGNE DINE EGNE DRØMME

DEL 9
DIN KÆMPESTORE 
DEJLIGE RYGSÆK
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I løbet af denne bog har du forhåbentligt fået samlet en masse viden, værdier, færdigheder 
og idéer sammen, som du har taget med i din helt egen livsrygsæk. Nu er vi kommet til den 
allersidste del. Her vil vi gerne invitere dig til at kigge på alt det, du har valgt at tage med i 
din rygsæk. Som vi skrev i starten, så kan rygsækken for børn og unge, som har oplevet store 
konflikter og vold i familien, ofte være både alt for stor og alt for tung. Vi håber, at du med 
bogen her har fået nogle ting ned i din rygsæk, som også gør den stor på en god og dejlig 
måde, og som du er Stolt af og Glad for at tage med dig. 

Vi har tegnet en kæmpestor rygsæk til dig, hvor du kan skrive eller tegne alle de ting, som du 
er glad for at have med i din rygsæk, og som kan hjælpe dig, når du har brug for det.
Hvis det er svært at huske det hele, kan du måske bladre bogen igennem og se, hvad du 
har skrevet i de små rygsække undervejs. Der er også plads til, at du kan skrive eller tegne 
nogle af de gode livsoplevelser, du også har med i din rygsæk, som gør dig Glad, og som 
du er Stolt af. Ligesom du kan skrive nogle af de rigtig dejlige venskaber både med 
andre børn, unge og voksne, som du også har 
taget med dig, og som du holder af at følges 
med gennem livet. Hvis du har lyst, kan du 
måske dekorere tasken med badges med 
dine vigtige livsmottoer. Et livsmotto kan 
fx være: ”Vær dig selv!”, ”Alt bliver OK”, 
”Bare slap af, bekymringerne er der også 
i morgen” eller Pippi Langstrømpes, ”Det 
har jeg aldrig prøvet, så det klarer jeg helt 
sikkert”.

Husk, at der altid er plads til flere dejlige 
færdigheder, minder og idéer i din store, dej-
lige rygsæk.

Hvordan føles det at gå ud i verden med din store, dejlige rygsæk?

Din dejlige rygsæk

” Det har været rigtig dejligt at tænke på gode 
måder at hjælpe mig selv på. Det allervigtigste, 
som jeg tager med mig, er ”hjælpe-kassen”, som jeg 
selv har lavet. Den er fyldt med gode sætninger og 
ideer til, hvordan jeg kan forkæle mig selv, når jeg 
har brug for det. Der ligger også rigtig mange rare 
og sjove billeder fra alle mulige gode oplevelser, jeg 
har haft med min familie.

PHILLIPA, 13 ÅR

” Jeg er ikke alene!  På en måde er det 
jo ikke rart at sige, at jeg er glad for, at 
andre børn har haft det lige så svært som 
mig. For jeg vil selvfølgelig gerne have, at 
alle bare har det godt og nemt. Men det er 
bare rart at tænke på, at jeg ikke er alene. 
At jeg ikke er den eneste, der har følt og 
tænkt, som jeg har. Jeg føler mig meget 
mindre alene og forkert.

ASTRID, 15 ÅR

” Kirsten, min voksen fra 
krisecenteret, hun skal med 
ned i rygsækken. Hun har 
talt med mig og lært mig så 
mange ting. Jeg vil aldrig 
glemme hende.

NORA, 9 ÅR

SIDE 183SIDE 182



D
EL 9 D

IN
 D

EJLIG
E RYG

SÆ
K

D
EL 9 D

IN
 D

EJLIG
E RYG

SÆ
K

Er der situationer, hvor du tror, det vil være ekstra vigtigt, at du 
husker på din store, dejlige rygsæk med alt det, du kan og har med dig 
af gode oplevelser og færdigheder? 
Og hvem af de vigtige mennesker i dit liv skal minde dig om, eller på anden måde hjælpe dig, 
når det er svært eller ensomt at være dig?

” Jeg har lavet Livets træ, og det hænger 
over min seng på mit nye værelse. Når jeg 
har haft en dårlig dag i skolen, så ligger jeg 
og kigger på det. Jeg ved ikke rigtig hvor-
for, men det hjælper mig. Selvom jeg savner 
Ghana, så er det alligevel rart at tænke på 
mine rødder og alle de mennesker, som be-
tyder rigtig meget for mig.

  KWAME, 13 ÅR

” Mille, pædagogen i min klub, snakker 
jeg rigtig godt med, og hun forstår mig 
bare så godt. Jeg har også delt mange 
af mine dilemmaer og sorger med hende. 
Hende vil jeg huske at bruge noget mere, 
når jeg har brug for det.

KATRINE, 16 ÅR

” Jeg synes altid, det er så svært ved 
juletid. For jeg ved bare, at den forælder, 
jeg ikke er sammen med, sidder helt alene 
og er ked af det. Så vil jeg prøve at huske, 
at der også er andre børn, der står i det 
samme svære dilemma, og at det ikke er 
min skyld. Det har jeg ellers tænkt mange 
gange.

HANNAH, 11 ÅR

Tusind tak, fordi du tog på denne rejse gennem bogen. Vi er så glade og stolte over, at du 
ville være med. Vi håber rigtig meget, at bogen har givet dig nye måder at se dig selv og dit 
liv på. At du har fået tænkt over nogle af spørgsmålene. Og at du og dem, du har lavet eller 
delt bogen med, har fået øje på nogle af alle de mange styrker og superkræfter, du har. Du 
har helt sikkert mange flere - både styrker, superkræfter, håb, drømme og andre dejlige fær-
digheder end dem, du har fået beskrevet. Sådan er det stort set altid, og du har jo heldigvis 
mange år endnu til at lære dig selv bedre at kende og opdage alt det, du står for og kan. Du 
er altid velkommen til at vende tilbage til bogen og skrive lidt mere i den. Eller måske der er 
en af de øvelser, du hoppede over i første omgang, som du får lyst til lave på et senere tids-
punkt. Alt er okay, og vi vil blot ønske dig alt det bedste og håber, at du vil huske din store, 
dejlige rygsæk, når du har brug for det.

Hej igen
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