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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.
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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
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” 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




