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Et samtaleforløb om det at skulle
tilbage til hverdagen

Lektion 6

Fra karantæne til en mere
normal hverdag

Formålet med lektionen:
- At give motivation og mod til at øve sig på, at udfordre sin bekymring
- At forstå hvorfor det er vigtigt at udfordre sin bekymring
- At lære, at lave sin egne små mål hen mod det, der bekymrer dig
- At rose og belønne dig selv, når du har nået et delmål

Hverdagen venter heldigvis forude
Danmark begynder så småt at åbne op. Efter 3 uger derhjemme sammen med søskende og forældre, kan
mange børn igen se frem til at skulle i skole og se deres venner.
Hverdagen før Corona blev med et trylleslag ændret og alle, både børn og voksne, skulle pludselig lære at
være sammen på en ny måde fyldt med hjemmearbejde og hjemmeskole.
Vi er sikkert mange, der har lært en masse om fjernundervisning. Og om at være sammen på afstand. For
nogen har det været en rar tid. For andre har det været både frustrerende, stressende og trist. Vi mennesker
er meget forskellige og vores følelser bliver påvirket på forskellige måder.
Nu skal vi igen vænne os til den gamle hverdag på en ny måde. Der vil stadig være mange ting, vi ikke må,
og vi skal fortsat være gode til at holde afstand, vaske hænder og tage hensyn til hinanden. Heldigvis er vi
alle godt trænet i de ting efter 3 uger i karantæne.
For nogen vil det være nemt at starte i skole. For andre vil det være en udfordring, som måske kan give ondt
i maven og bekymringer. Det er helt normalt at tænke mange tanker om, hvad der venter, når vi ikke helt
ved, hvad det er vi skal hen til. Det kender du måske, hvis du skal prøve en ny forlystelse i en forlystelsespark eller cykle en rute, du ikke har prøvet før. I de situationer kan man godt fornemme anspændthed
og måske nervøsitet.
I de kommende opgaver skal vi undersøge, hvad det er der gør hos utrygge og hvad vi ser frem til ved at
skulle tilbage til den gamle, men anderledes hverdag.
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Opgave 16
Diamanten
Opgavebeskrivelse
I denne opgave skal du lave to diamanter. Hvis du har lavet Konfronts lektioner før, så ved du sikkert, hvordan den skal udfyldes. Hvis ikke, så kommer der en introduktion her:
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I diamanten skal du undersøge, hvordan dine tanker, følelser, krop og adfærd er i en bestemt situation.

Denne diamant skal laves, hvor det er
dine bekymringstanker, der fylder:

At starte i skole
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Situation:

Denne diamant skal laves, hvor det er
dine rolige og positive tanker, der fylder:
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Situation:
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At starte i skole

Undgåelse
Hvis der er noget, vi er bekymret eller bange for, for eksempel hunde
eller højder, så undgår vi tit at komme i situationer, hvor vi kan mærke
frygten. Det gør vi, fordi vi tror at hunde eller højder er farlige. I langt
de ﬂeste tilfælde er hverken hunde eller højder farlige, og vi skal
derfor lære vores hjerne og krop, at situationen slet ikke er så farlig
som vi tror.
Andre gange undgår vi ikke frygten helt, men gør noget så vi kan holde ud at være i situationen.
Det kan være, at et barn, som er bange for at være adskilt fra sin mor, har en mobiltelefon ved hånden i den
tid, det er væk fra sin mor og måske skriver til moren ﬂere gange i timen. På den måde kan vi få en tryghed i
en utryg situation. Man kan kalde det, at vi får mere sikkerhed.
Når vi skal øve os på at være i det, der gør os bange og bekymret er det vigtigt at ﬁnde af, hvor meget
sikkerhed, vi tager med ind i de forskellige situationer. Hvis vi har meget sikkerhed, skal vi arbejde med, at
sikkerheden langsomt blive mindre og mindre.

Små trin frem mod målet
Når vi skal vænne os til at være i situationer, som vi tror er
farlige, skal vi tage små trin. Det kan være, at tanken om at
skulle tilbage i skole er skræmmende og fyldt med mange
bekymringstanker. Nogle børn kan tænke, at de kommer til
at savne deres forældre eller at der måske er virusbakterier
over det hele. Andre kan tænke, at de glæder sig til at se
deres venner og komme lidt væk fra deres forældre.
Hvis du synes, det kan være overvældende at skulle tilbage
til skolen, er det vigtigt at ﬁnde ud af, hvorfor du har det på
den måde. Det kommer vi til at arbejde med i denne lektion.
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Opgave 17
Overvind din bekymring.
Ét skridt ad gangen
Opgavebeskrivelse
Når man er bange for noget, kan man træne sig selv til at blive mere modig. Eksempelvis er Mille meget
bange for hunde. Mille har lige fået en ny veninde i skolen og vil rigtig gerne hjem på besøg hos sin nye
veninde. Problemet er bare, at venindens familie har en stor hund, så Mille tør ikke besøge dem. Hun har
besluttet sig for at øve sig i at blive mere modig sammen med hunde ved at være sammen med forskellige
slags hunde. Den bedste måde at øve på er ved at starte med at være sammen med den slags hunde, som
ikke gør hende så bange, fx små hunde. Herefter skal hun prøve at være sammen med større og større
hunde. Hvilken hund, synes du, Mille skal starte med at øve på at være sammen med? Hvilken rækkefølge,
synes du, hun skal øve at være sammen med de andre tre hunde?
Skriv tallene fra 1-4 i boksene nedenfor

4

Opgave 18
Lav dine egne trappetrin

Opgavebeskrivelse
Den bedste måde at overvinde sin frygt på er at øve det, man er bange for, i små bidder eller små skridt ad
gangen. Hvis man eksempelvis er bange for højder, kan man øve sig i at tage ét trappetrin ad gangen på en
trappe. Når man skal bygge sin egen trappe, er der tre ting, man skal gøre:

1. Sætte sig et mål
- Hvad vil jeg gerne kunne gøre? (opgave a)
2. Kom på ideer til forskellige trappetrin
- Del dine mål ind i mindre bidder (opgave b)
3. Byg trappen med dine trin

- At bygge sin egen trappe (opgave c)
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Opgave a
Hvad vil jeg gerne kunne gøre?
Opgavebeskrivelse
Tænk på, hvad du gerne ville kunne gøre, men som du ikke kan lige nu, fordi din bekymring holder dig
tilbage. Målet må gerne have noget at gøre med ting, der bekymrer dig i forbindelse med at du skal tilbage i
skole.
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Opgave b
Del dine mål ind i mindre bidder

Opgavebeskrivelse
Du skal nu udvælge to eller tre af de ting du gerne ville kunne og dele dem op i delmål. På den måde kan
man øve de små trin, indtil man kan klare sit mål. Trappetrinnene skal have forskellige sværhedsgrader:
1. Lidt udfordrende: grønne trin på følelsesskalen
2. Mellem udfordrende: gule trin på følelsesskalaen
3. Meget udfordrende: røde trin på følelsesskalaen
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Du kan se et eksempel på det her:

Mål
Være indenfor på skolen

Delmål
Mor følger mig hen til skolen

Jeg står sammen med mor eller far
udenfor skolen

Far går med ind på skolen og er i
10 min.

Jeg står indenfor alene i 5 minutter

Jeg sidder ned i klassen i 45 min

Jeg går alene ind på skolen, mens
mor eller far venter udenfor.

Jeg er i klassen frem til 10-pausen

Jeg er i klassen hele skoledagen

Jeg sidder ved siden af en jeg er tryg
ved den første del af skoletiden.
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Nu skal du selv komme med forslag til nogle små skridt som kan være en del af vejen mod det du gerne vil
kunne.

Mål

Delmål

Mål

Delmål

Mål

Delmål
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Opgave c
At bygge sin egen trappe
Opgavebeskrivelse
Du skal nu tage det mål som du allerhelst vil øve dig på og dele det op i 9 mindre trin. Sæt trinnene ind i den
rækkefølge du vil øve dem i. Start med at øve de letteste først.

Mål:

Trin:
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Tanker er bare tanker
Det kan være, du allerede har tanker, der fylder meget, længe før du står i den svære situation. Men vidste
du, at man kan øve sig på at ﬂytte sin opmærksomhed, når de negative eller ubehagelige tanker fylder for
meget? Det er godt at kunne. Men det er også vigtigt at vide, at man ikke kan slette de dårlige tanker eller
begrave dem langt inde i hjernen. De vil nemlig altid komme op til overﬂaden igen. Men som du sikkert også
ved, så er det helt normalt at have negative tanker og følelser. De skal bare ikke fylde så meget, at du ikke
kan tænke på andet.
Se på billederne og læs teksten. Du skal prøve at forestille dig, at bolden er dine tanker.

Har du nogensinde været ude og bade, hvor du
prøvede at trykke en bold ned under vandets
overﬂade? Hvad skete der, da du gav slip på
bolden? Det er faktisk det samme, der sker, hvis
du prøver at trykke dine tanker ned. På et eller
andet tidspunkt kommer de op igen, og endda
med ret meget fart på og et stort plask.

Måske føler du, at det er umuligt at tænke på
andet end de negative ting, så der slet ikke tid
og plads til at lege og have det sjovt?

Det er faktisk muligt at have negative tanker en
gang imellem og også have det sjovt. Men du
skal acceptere, at dine tanker har lov at dukke
op. For dine bekymringstanker prøver egentlig
at advare dig om noget for at passe på dig, men
det er stadig slet ikke sikkert at den er rigtig eller
har ret i, at der er grund til at være bange eller
trist. Men derfor skal vi stadig være venlige
overfor os selv og for vores tanker. Så når du
næste gang har en bekymringstanke, så prøv at
sige til tanken: ”Tak for advarslen, men jeg
behøver dig ikke lige nu.” Prøv at huske at sige
det til tanken, hvis den dukker op igen.
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Opgave 20
Giv ikke op selvom, det kan være svært
Opgavebeskrivelse
Nu har du arbejdet rigtig meget med ting, du kan gøre for at øve dig i at komme tilbage til hverdagen på en
god måde. Men noget der nogle gange spænder ben for det, man gerne vil, er at opleve nederlag. Det kan
være du gør alle de ting du har sat dig for, men alligevel kan du føle dig bange eller trist. Det er HELT
normalt. Det, du skal huske er, at når du bliver opmærksom på, at du har ubehagelige, negative tankemønstre, eller at der opstår situationer, som du ikke synes er rare, så brug denne huskeliste, som du kan tænke
igennem, når problemet opstår

Huskeliste
Hvad er mit problem?

Hvad er min ubehagelige tanke?

Hvad kan jeg gøre med tanken?

Hvad ﬁk tanken mig til at føle?

Hvad ﬁk tanken mig til at gøre?

Hvad kan jeg gøre i stedet?

Er der en øvelse, jeg kan bruge for at få
vendt situationen? (for eksempel diamanten,
problemknuseren, trappetrin eller “tak for advarslen”)

Hvis problemet fortsætter - hvem kan
jeg tale med, som kan hjælpe mig
med at løse problemet?
Hvis jeg løser problemet, hvordan skal
jeg så fejre det?
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Hurra!
Du har gjort et kæmpe stykke arbejde for at
blive klar til at komme tilbage til hverdagen.
Du er sej!

www.konfront.io

