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EN INTRODUKTION TIL 
BRUGEN AF 
HJERTEFORENINGENS NYE 
BØRNEBØGER



Mikkel 
Jeg synes, at nogen voksne er gode at 
snakke med, fordi de snakker stille og ikke 
lyder sure

Julia 
Man skal kunne mærke, at de har god tid, 
og så skal de altså ikke være så kloge. Bare 
tage det roligt



Sofie 
Dem, som er gode at snakke med, er 
dem, som er gode til at lytte

Emanuel
Dem, som tror på, at børn måske ved 
noget, som de voksne ikke vidste

Madelene 
Det er træls, når de siger, at jeg er for lille 
til at forstå det. Jeg forstår det godt!



Er det meningsfuldt 
at bruge 
fortællinger som 
udgangspunkt for 
samtalen?



Børn ønsker fra de 
voksne de skal tale med:

• Respekt
• Åbenhed
• Empati
• Passende anerkendelse
• Ro
• Naturlighed
• God tid
• Fordomsfrihed
• Interesse
• Lyst til at lytte og møde 

barnet der hvor det er
• Normalisering



Rammer for 
fortællingen:

• Fysisk kontakt
• Nærvær
• Tid
• En afslappet og tryg 

stemning



Faktorer som har 
betydning for hvilket 
udbytte barnet kan få ved 
at lytte til historierne

Evne til at:
Mærke sig selv

Italesætte
Identificere følelser
Gennem 
Mentalisering og refleksion



Vær opmærksom på om 
barnet bliver f.eks:
• uroligt
• stille 
• ukoncentreret
• ked af det
• vred 
• ivrigt
Italesæt hvad du lægger 
mærke til og udforsk 
mulige sammenhænge i 
fællesskab



Hvordan tage hul på
snakken i familien:
• Gå langsomt frem
• Skift mellem

emotionelt og
kognitivt fokus

• Italesæt hvordan du 
forestiller dig det er for 
barnet, men spørg om 
det forholder sig 
sådan

• Anerkend barnets
følelser

• Er der alvorlige ting på
vej, så vær
opmærksom på at 
barnet ikke går alene

 



Spørgsmål man kan stille
barnet:
• Hvornår tænker du mest

på
sygdommen/hjertefejlen?

• Hvad tænker du især om 
sygdommen/hjertefejlen?

• Hvad har du lagt mærke til
at det betyder I vores
familie?

• Hvordan oplever du at det
påvirker os som forældre? 

• Er vi mere sure? Kedelige? 
Triste?

• Hvordan er det at se os
kede af det?

• Har du lagt mærke til hvad
der hjælper dig hvis du er

  



Spørgsmål man kan stille
barnet:
• Hvorfor tror du Sylle

ville blive hjemme?
• Kan du også have lyst

til at blive hjemme
nogle gange?

• Hvorfor tror du ikke at 
mor og far blev vrede 
på Frede da hun 
havde hældt blå 
maling ud over sig?

• Kan du ind imellem få
lyst til at vise far og mor
at du også er der?



Når barnet ikke ønsker at 
tale om det:
• Hvis barnet giver 

udtryk for ikke at have 
lyst til at tale om det, 
er det vigtigt at 
respektere dette.

• Spørg barnet hvornår
det har lyst til at tale 
om det

• Eller fortæl at du selv
vender tilbage, da du 
synes det er vigtigt at 
du ved hvordan
barnet har det.



Når barnet har 
svært ved at huske 
fortiden kan det 
være hjælpsomt at 
supplere med:

• At se på foto 
sammen 

• Den voksnes 
erindringer

• At besøge 
hospitalet hvor 
barnet var 
indlagt



Cases fra  
praksis



Mulige 
Barrierer 
eller
Udfordring
er



Tak for Jeres 
opmærksom
hed og rigtig 
god læselyst
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