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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.
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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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