
      

BørneLinket 

 

et chatrum for børn og unge i 
voldsramte familier  



                         

Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen for Minister for ligestilling.  

Servicestyrelsen 

Edisonvej 18,1. 

5000 Odense C 

Tlf: 72 42 37 00 

E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk 

www.servicestyrelsen.dk   

Download rapporten på www.servicestyrelsen.dk.  

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.   

Digital ISBN: 978-87-92031-77-8 

http://www.servicestyrelsen.dk
http://www.servicestyrelsen.dk


    

3

  
Indhold  

Resumé .............................................................................................................. 4 

Kap 1. Introduktion ............................................................................................. 6 

Baggrund for projektet.................................................................................................6 
Formål og målsætning med projektet ..........................................................................7 
Målgruppe ...................................................................................................................7 
Metode ........................................................................................................................7 
Aktiviteter i projektet ....................................................................................................8 
Erfaringsopsamling....................................................................................................10 

Kap 2. Faglig tematisering: Børn og unges chat om erfaringer med vold ......... 13 

Brugere af chatten.....................................................................................................13 
Hvad er vold? Børn og unges erfaringer med forskellige former for vold ..................19 
Baggrunden for volden  hvorfor bliver jeg slået/udsat for vold? ..............................24 
Konsekvenser af volden - børn og unges reaktioner på vold ....................................27 
Volden som hemmelighed.........................................................................................33 
Handlemuligheder ....................................................................................................33 
Succeshistorier..........................................................................................................33 

Kap 3. Eksempel på et konkret forløb............................................................... 33 

Jeg ved bare ikke hvordan jeg skal få det sagt .......................................................33 

Kap 4. Metodiske erfaringer med BørneLinket ................................................ 33 

Moderators rolle ........................................................................................................33 

Kap 5. Afsluttende opsamling ........................................................................... 33 

Hvad kendetegner de børn og unge der bruger BørneLinket?..................................33 
Hvilke former for vold har børnene og de unge erfaringer med?...............................33 
Det svære skridt at bryde tavsheden.........................................................................33 
Metodiske erfaringer..................................................................................................33  



    

4

 
Resumé 

Rapporten Jeg ved bare ikk´ hvordan jeg skal få det sagt  er en 
erfaringsopsamling fra et treårigt projekt om Chatrum for børn og unge i 
voldsramte familier . Projektet er en del af Regeringens handlingsplan til 
bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005- 20081. 
Projektet har været udført i et samarbejde mellem Børns Vilkår og Udsatte-
enheden i Servicestyrelsen. Servicestyrelsens Børn & Ungeenhed har skrevet 
den afsluttende erfaringsopsamling. I projektperioden har Børns Vilkår udviklet 
og drevet et særligt chatrum for børn og unge også kaldet BørneLinket . 
BørneLinket har været åbent tre x tre timer om ugen under overvågning af en 
moderator.   

Et væsentligt formål med BørneLinket har været at skabe et sted, hvor børn og 
unge med voldserfaringer kunne få mulighed for at sætte ord på deres 
oplevelser og udveksle deres erfaringer med ligesindede. Projektet viser, at det 
i en vis udtrækning er lykkedes at skabe sådan et sted. Der har været aktivitet 
på BørneLinket på alle åbningsdage. Samlet set er der registreret 1.505 
brugere i løbet af projektperioden. I 901 tilfælde er der registreret oplysninger 
om brugerens køn. Disse viser, at trefjerdedele (75,2 %) af brugerne er piger, 
og en fjerdedel (24,8 %) er drenge. Tallene skal dog tages med forbehold. Der 
er tale om en anonym chat, hvor det ikke kan udelukkes, at nogle brugere fx 
kan logge på med flere profilnavne.   

Erfaringsopsamlingen fra projektet viser overordnet, at BørneLinket har formået 
at nå en gruppe af de børn, der oplever vold i familien, men som ikke tidligere 
har fået hjælp i forhold hertil. En del af børnene har brugt BørneLinket til for 
første gang at fortælle om den vold, de oplever i deres familie, og for nogle børn 
har det at skrive i chatten været et springbræt til også at fortælle om volden i 
den virkelige verden og dermed få hjælp til at få volden stoppet.  

Erfaringsopsamlingen giver en tankevækkende indsigt i børnenes egen 
forståelse og oplevelse af at leve i en familie med vold. Med børnenes egne ord 
i chat-rummet får man et indblik i deres forklaringer på, hvorfor de bliver slået, 
deres oplevelser af skyld og skam og af, hvordan de oplever konsekvenserne af 
volden. Det fremgår, at de børn og unge, der lever med vold i familien, oplever 
dette som en meget stor belastning, der tydeligvis udgør en markant trussel 

                                                     

 

1 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008, 
Ligestillingsministeriet, april 2005. Se http://www.lige.dk/files/PDF/voldshandlingsplan2005.pdf

   

http://www.lige.dk/files/PDF/voldshandlingsplan2005.pdf
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mod deres udvikling. Chatmaterialet rummer flere eksempler, der understreger 
betydningen af, at faggrupper, der i det daglige møder børnene og de unge, er 
opmærksomme på de tegn, signaler eller direkte udsagn, som børnene og de 
unge kommer med. Ikke mindst er det vigtigt, at disse fagpersoner er 
opmærksomme på deres handlemuligheder og handlepligt i relation hertil.  

Analyse af chatmaterialet viser, at børnene og de unge har forskellige tilgange 
til chatten og forskellige måder at bruge chatten på. Man kan skelne mellem 
fem typiske tilgange til voldsproblematikken blandt brugerne:  

1. Vennen  
2. Hjælperen  
3. Debutanten  
4. Børn og unge med erfaringer med vold i familien  
5. Børn og unge, der er vokset op med, og selv har været udsat for, vold i 

hele eller store dele af deres barndom  

Børnene og de unges forskellige tilgange til voldsproblematikken afspejler sig 
også delvis i deres måde at bruge chatten på. Der opstilles tre typiske 
brugertyper på BørneLinket: strejferen, gengangeren og den faste bruger. 

Projektet viser, at den anonyme, uforpligtende, skriftlige og fleksible 
kommunikationsform, som BørneLinket giver mulighed for, har nogle fordele, 
der tiltaler en gruppe af børn. Børnene behøver fx ikke være bange for at 
komme til at græde, når de skal fortælle om volden, og for nogle børn er det 
også en fordel, at de kan logge ud og ind af chat-samtalen, som det passer 
dem. Dog viser projektet også, at en del af de børn, der er mest belastet af 
oplevelser med vold, ikke har det overskud, det kræver at kunne chatte med 
andre om deres problemer. Disse børn har mere søgt en én-til-én chat med den 
voksne moderator. 

Det centrale omdrejningspunkt for projektets metodeudvikling knytter sig netop 
til moderator-rollen. Erfaringsopsamlingen beskriver tre forskellige modeller for 
moderators rolle i chatten, der er blevet afprøvet i løbet af projektet. De tre 
forskellige modeller afsøger aspekter af moderators rolle i feltet mellem 
moderator, rådgiver og terapeut. Erfaringerne peger på, at der er behov for 
fremadrettet at præcisere og udvikle moderator-rollen yderligere. Ikke mindst 
synes det vigtigt, at moderator-rollen tydeligt understøtter børnene i, at de skal 
søge hjælp i den virkelige verden. En moderator-rolle, der fokuserer for entydigt 
på en terapeutisk tilgang til børnenes chat, kan komme til at medvirke til, at 
BørneLinket for nogle af børnene bliver en form for ventil. Det kan betyde, at 
chatten  indirekte  kommer til at støtte børnene i at udholde en 
grundlæggende uudholdelig situation med vold i familien og ikke tydeligt nok får 
støttet børnene i at få taget det vigtige skridt med at søge hjælpen i den 
virkelige verden. 
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Kap 1. Introduktion 

Chatrum for børn og unge i voldsramte familier  er et 3-årigt projekt under 
Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn 
i familien 2005- 20082. Projektet har været udført i et samarbejde mellem Børns 
Vilkår og Udsatte-enheden i Servicestyrelsen (tidl. VFC Socialt Udsatte). 
Servicestyrelsens Børn & Ungeenhed har foretaget den afsluttende 
erfaringsopsamling. I projektperioden har Børns Vilkår udviklet og drevet et 
særligt chatrum for børn og unge: BørneLinket .   

Baggrund for projektet 

Det skønnes, at ca. 20-22.000 børn og unge lever i familier med vold3. Vold i 
familien er et dybt traumatiserende fænomen  ikke mindst for de børn hvis 
opvækst er præget af volden. En række undersøgelser i de senere år har peget 
på, at det at være udsat for vold, såvel som det at være vidne til vold i familien, 
kan have meget alvorlige skadevirkninger for børnene. Skadevirkningerne 
belaster børnene på kort såvel som langt sigt og er en alvorlig trussel mod 
børnenes trivsel og udvikling4.  

En væsentlig baggrund for projektet Chatrum for børn og unge i voldsramte 
familier  er den eksisterende viden om, at mange børn og unge i voldsramte 
familier ofte oplever at være meget alene med deres problemer. Vold mod børn 
er ofte tabuiseret og omgærdet af hemmeligholdelse, og børn, der vokser op 
med vold i familien, tror tit, at de er de eneste i verden, der har det sådan. I 
reglen forsøger de at skjule volden og de problemer den medfører, og det 
nedsætter deres livskvalitet. Det kan derfor være vigtigt at skabe steder eller 
fora, hvor de unge kan få redskaber til at fortælle om deres problemer og få 
mulighed for at tale med faguddannede voksne og ligestillede børn og unge om 
problemerne. På den måde kan børn og unge, der vokser op i voldsramte 
familier komme til at erfare, at der er andre børn og unge i samme situation som 
dem selv. Det kan være et vigtigt skridt i forhold til at få den fornødne støtte og 
hjælp til at håndtere de vanskeligheder, en opvækst med vold giver.  

                                                     

 

2 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008, 
Ligestillingsministeriet, april 2005. Se http://www.lige.dk/files/PDF/voldshandlingsplan2005.pdf

 

3 SUSY 2007, Sundhed og Sygelighedsundersøgelse 2007, Statens Institut for Folkesundhed. 
4  Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen: Unges Trivsel år 2002, SIF, København 2002. 

http://www.lige.dk/files/PDF/voldshandlingsplan2005.pdf


    

7

 
Formål og målsætning med projektet  

Det overordnede formål med projekt Chatrum for børn og unge i voldsramte 
familier

 
har været at styrke indsatsen over for børn og unge i voldsramte 

familier ved at danne et digitalt børnenetværk.   

Konkret har målsætningen været at oprette et chatrum på Børns Vilkårs 
hjemmeside for at give børn og unge med erfaringer med vold mulighed for at 
kommunikere med andre børn og unge med lignende erfaringer. Som delmål 
skulle Børns Vilkårs hjemmeside i tilknytning til chatrummet udvides med 
information til børn og unge om vold i familien. Et andet delmål var at 
opkvalificere Børns Vilkårs rådgivning, så man blev bedre til at identificere 
voldsproblemer og tilbyde børn og unge en rådgivning, der svarer til deres 
behov. Bl.a. skulle rådgiverne have opdateret deres viden om, hvordan børn og 
unge kan få hjælp til at løse de vanskeligheder, de oplever som følge af vold.  

Målgruppe 

Projektets overordnede målgruppe er børn og unge i voldsramte familier. Da 
der er tale om et netbaseret tilbud, der kræver en vis grad af skriftlighed for de 
aktive brugere af chatten, vil tilbuddets reelle målgruppe formentlig være unge 
mellem 12 og 18 år.   

Projektet har herudover særligt fokus på gruppen af børn og unge, der ikke 
tidligere har fortalt nogen, at de lever i en voldsramt familie, dvs. børn og unge, 
der ikke har været i kontakt med andre tilbud, fx krisecenter eller rådgivning.   

Det er erfaringen fra Børns Vilkår øvrige netbaserede aktiviteter, at piger i 
højere grad end drenge benytter disse. Derfor ønsker projektet at imødekomme 
den forventede kønsmæssige skævhed i målgruppen ved at appellere målrettet 
til drenge i projektets PR-tiltag.  

Metode 

BørneLinket er etableret som et såkaldt åbent modereret chatrum, der tilbyder 
børn og unge at chatte med hinanden i et sikkert miljø. Chatten er overvåget af 
en moderator med en social eller børnefaglig uddannelse (eller én, der studerer 
på en sådan). Moderator sikrer, at chatten foregår i en god tone, dvs. at der ikke 
kommunikeres på upassende vis og, at børn og unge ikke opfordres til at 
oplyse, eller af sig selv oplyser, deres personlige data i chatrummet. Moderator 
kan løbende regulere antallet af børn og unge, der kan være logget på, men 
typisk vil der være 4-5 brugere på ad gangen. Moderator har desuden mulighed 
for at udelukke brugere fra chatten, hvis ikke de følger spillereglerne. At 
BørneLinket er et åbent chatrum betyder, at også børn og unge, der ikke selv er 
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logget på som brugere, kan læse med om de ting, der chattes om blandt dem, 
der aktuelt er logget på. Når en bruger logger af, forsvinder vedkommendes 
chat fra rummet.  

BørneLinket er desuden udstyret med funktionen Det private rum , der er et 
lukket rum, som moderator kan trække brugere over i for at chatte uden, at 
andre kan se, hvad der chattes om. Som udgangspunkt er hensigten med Det 
private rum  at give brugere mulighed for at beskrive eksempelvis voldsomme 
voldsoplevelser mere detaljeret uden, at de andre børn og unge kan læse med. 
Et andet vigtigt hensyn i den forbindelse er behovet for at skærme børn og unge 
fra at få indblik i meget voldsomme volds- eller overgrebshandlinger, der måske 
kan virke chokerende eller direkte grænseoverskridende på læseren.   

Børn og unge, der logger sig ind i chatrummet, er anonyme. Det er en vigtig del 
af chatrum-metoden, at børnene sikres fuldstændig anonymitet. Projektet 
baserer sig på en antagelse om, at alene det, at børnene får sat ord på deres 
oplevelser med vold og overgreb, har en positiv virkning for børnene. Det 
vurderes som positivt, dels at børnene via BørneLinket oplever at også andre 
børn har lignende erfaringer, dels at børnene erfarer, at de godt kan fortælle om 
deres problemer til andre, og at andre godt kan tåle at høre deres fortællinger 
uden at støde dem væk.   

Som udgangspunkt ligger vægten i BørneLinkets metodiske tilgang således på 
erfaringsudvekslingen mellem børn og unge og kun sekundært på en egentlig 
rådgivning af børnene og de unge5.   

Aktiviteter i projektet 

Chatrummet BørneLinket åbnede den 26. september 2006 og har i 
projektperioden været åbent tre timer tre gange om ugen under overvågning af 
en moderator.  

Projektleder Vibeke Lybecker Jensen fra Servicestyrelsens Udsatteenhed har 
fungeret som tovholder for projektet og stået for den løbende vidensopsamling. 
Anette Hammershøi fra Servicestyrelsens Børn & Ungeenhed har foretaget den 
afsluttende erfaringsopsamling. Bente Boserup, leder af Børns Vilkårs 
Rådgivning, har haft det faglige ansvar for BørneLinket.  

Projektet har desuden været tilknyttet en følgegruppe bestående af: 
Lise-Lotte R. Jensen (Mødrehjælpens kvindegrupper), Tove Lindemann 
(Mødrehjælpens børnegrupper), Malene G. Nielsen (børnepædagog og 
                                                     

 

5 Børns Vilkår har en række andre tilbud om konkret rådgivning og støtte til børn og unge, 
eksempelvis Børnetelefonen, Børnechatten og Brevkassen. Se www.bv.dk

   

http://www.bv.dk
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familierådgiver, Dannerhuset) og Anette Hammershøi (SISO6, Servicestyrelsens 
Børn & Ungeenhed).   

Følgegruppen har mødtes hvert halve år med projektdeltagerne fra Børns Vilkår 
for at diskutere projektets erfaringer og kvalificere de ændringer på 
BørneLinket, der er foretaget undervejs i forløbet.  

Hjemmeside om vold 
Siden juni 2006 har der på Børns Vilkårs hjemmeside været materiale om vold i 
familien målrettet børn og unge. Materialet er udarbejdet af Servicestyrelsen, og 
formålet med det er at gøre det muligt for målgruppen at skaffe information om 
emnet. Hjemmesiden behandler både kærestevold og familievold og består af 
en blanding af cases, viden om vold og voldens konsekvenser samt 
vejledninger til, hvad man kan gøre, og hvor man kan søge hjælp, hvis man 
enten selv er udsat for vold eller kender en, der er det.   

Materialet beskriver voldsramte børns oplevelser af skyld, skam, ensomhed, 
frygt og loyalitet over for forældrene. Der lægges vægt på, at man altid skal tale 
med nogen om volden, og at det aldrig er for sent at bede om hjælp. Herudover 
er vold oprettet som et emne under den eksisterende brevkasse. Her kan børn 
og unge læse udvalgte spørgsmål og svar om kærestevold og vold i familien.  

Undervisning af Børns Vilkårs rådgivere 
Ved projektstart i juni 2006 blev der afholdt et endagskursus for Børns Vilkårs 
rådgivere om rådgivning af børn og unge i voldsramte familier. Ønsket var, at 
chattens brugere skulle nyde godt af Børns Vilkårs etablerede 
rådgivningsvirksomhed, men at denne skulle opkvalificeres med tilbud om 
specialviden om kærestevold og vold i familien og kendskab til de eksisterende 
indsatsmuligheder. 

PR  
En forudsætning for chattens succes var, at en stor gruppe børn og unge 
kendte til chattens eksistens. Den oprindelige tanke var at afholde to 
konferencer for elevrådsmedlemmer og deres kontaktlærere for at gøre 
børnene til ambassadører for formidlingen. På trods af omtale i Folkeskolen, 
lærernes fagblad, omtale i Børns Vilkårs nyhedsbrev, rykkermails og Børn 
Vilkårs ihærdige opkald til skolerne, ønskede skolerne desværre ikke at 
prioritere emnet, og de planlagte konferencer måtte aflyses. I stedet blev der 
udsendt plakater om chatten til 2.100 folkeskoler og 700 efter- og friskoler. Der 
blev trykt 40.000 gratis go-carts og indrykket en annonce i bladet Vi Unge i et 
særnummer om brevkasser. Derudover har der været omtale af chatten fra 
forsiden af Børns Vilkårs hjemmeside.  

                                                     

 

6 SISO  Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Se www.siso-
boern.dk

 

http://www.siso-
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Erfaringsopsamling 

Det overordnede formål med erfaringsopsamlingen på projektet er at uddrage 
erfaringer med metodernes anvendelighed og høste viden om resultater og 
erfaringer, der kan registreres på målgruppeniveau. Hvilke problemer optager 
og påvirker børn og unge, der oplever vold i familien? Og hvilke konkrete krav 
stiller dette til fremtiden 7?  

Denne afsluttende erfaringsopsamling har to fokuspunkter: en faglig tematisering 
af børnenes brug af BørneLinket og en opsamling af væsentlige metodemæssige 
erfaringer, der har været forbundet med at drive BørneLinket.  

Den faglige tematisering af projektets erfaringer  
Projektet med BørneLinket giver en unik mulighed for at få indblik i børn og 
unges erfaringer med og perspektiv på oplevelser med vold. Den faglige 
tematisering af det meget omfattende chatmateriale fokuserer på følgende seks 
hovedtemaer:  

 

Hvad kendertegner de børn og unge, der bruger BørneLinket 

 

Definition af forskellige former for vold 

 

Baggrunden for volden 

 

Konsekvenser af vold  børn og unges reaktioner på vold 

 

Volden som hemmelighed 

 

Handlemuligheder  børn og unges erfaringer med at stoppe eller undslippe 
volden 

Metodiske erfaringer med BørneLinket  
Børns Vilkår driver i forvejen en række rådgivnings- og chattilbud til børn og 
unge. BørneLinket har været et udviklingsprojekt, der skulle afprøve metoder, 
der særligt rettede sig mod børn og unge med erfaringer med vold. Det er 
centralt at få opsamlet og beskrevet de metodemæssige erfaringer, Børns 
Vilkår har gjort sig med BørneLinket gennem knap to år, herunder at få 
beskrevet de udfordringer og ændringer, BørneLinket har resulteret i. Da 
BørneLinket netop er et udviklingsprojekt, har det været vigtigt for Børns Vilkår 
løbende at følge projektets metodemæssige erfaringer og undervejs justere og 
afprøve forskellige metoder, der vil kunne danne baggrund for fremadrettede 
tiltag for projektets målgruppe.  

Erfaringsopsamlingens datagrundlag og metode 
Den afsluttende erfaringsopsamling er primært baseret på følgende datakilder: 

 

Råudskrifter af chat fra BørneLinket 

 

Børns Vilkårs registreringer af brugere, voldsformer m.m. 

 

Gruppeinterview med moderatorer og lederen af Børns Vilkårs Rådgivning 

                                                     

 

7 Der er undervejs i projektperioden udarbejdet en midtvejsrapport, der samler op på de første 
fire måneders erfaringer med BørneLinket (perioden 26.september 2006 til 1. februar 2007), se 

BørneLinket chatroom for børn og unge i voldsramte familier. Erfaringsopsamling del 1 Udsatte-
enheden, Servicestyrelsen, 2007. 
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Referater fra følgegruppemøder  

Projektperioden løb over 101 uger. Råudskrifterne af chat fra hele perioden 
udgør et meget omfattende materiale, og derfor er analysen foretaget på 
baggrund af udvalgte data. Der er udvalgt fem perioder à seks ugers varighed. 
De fem perioder er udvalgt, så de dækker opstarten af BørneLinket, 
afslutningen, kritiske overgange undervejs (ved skift af moderatorer) og 
forskellige tidspunkter på året (sommerferie, juleferie). Herudover er der, bl.a. 
på baggrund af interviews med de tre moderatorer, udvalgt et enkelt eksempel 
på et længerevarende chatforløb. Eksemplet giver mulighed for i et 
kronologiske perspektiv at belyse nogle af de dilemmaer og erfaringer, som de 
unges brug af BørneLinket giver indblik i.  

For netop at lade børnenes stemmer og brug af chatten få plads i 
erfaringsopsamlingen er der gjort udstrakt brug af citater fra chatten på 
BørneLinket. Børnenes profilnavne er slettet for at sikre børnene fuldstændig 
anonymitet. For at gøre citaterne mere læsevenlige er enkelte forstyrrende 
stave- og slåfejl rettet i citaterne. Tegnet [...] i citaterne markerer, at tekst er 
fjernet fra det oprindelige materiale.  

Børns Vilkårs har løbende registreret, hvor mange brugere der har logget sig på 
chatten, hvilken form for vold de unge udsættes for, og hvem der udøver 
volden. En række af de foretagne registreringer har imidlertid ikke den fornødne 
kvalitet, der muliggør kvantitative analyser. Udvikling af systematisk 
registreringsredskab og -praksis har ikke været en del af projektet, og der har 
ikke været resurser til at kvalificere registreringsarbejdet. På trods af, at 
arbejdet med at registrere oplysninger ikke har været optimalt, indgår dele af 
Børns Vilkårs optællinger i erfaringsopsamlingen. Det sker ud fra en vurdering 
af, at disse udvalgte registreringer har en kvalitet, der gør det muligt at give et 
billede af den aktivitet, der har været på BørneLinket og et indtryk af karakteren 
af den vold, de unge fortæller om. Det er dog vigtigt at pointere, at de tal, der 
fremgår af rapporten, er behæftet med stor usikkerhed og derfor skal tages med 
forbehold. For det første er BørneLinket et anonymt chatrum, og der kan blandt 
de registrerede brugere være nogle, der ikke er dem, som de udgiver sig for. 
For det andet kan der være unge, der har logget sig på flere gange under 
forskellige brugernavne, og derfor registreres som forskellige brugere, selvom 
der reelt er tale om den samme unge. For det tredje viser registreringerne ikke, 
hvor længe den enkelte bruger har været på, hvilket vil sige, at antallet af 
registrerede brugere viser antallet af brugere, der overhovedet har været logget 
på uden at kunne sige noget om, hvor mange børn og unge der aktivt har gjort 
brug af BørneLinket. Omvendt skal det nævnes, at der også kan være børn og 
unge, der har siddet og læst med på chatten på BørneLinket uden at logge på. 
Omfanget af denne brug af BørneLinket kan registreringerne af gode grunde 
heller ikke sige noget om. 
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Rapportens opbygning 
Rapporten består af fem kapitler. Efter dette første introducerende kapitel følger 
kapitel 2, der beskriver de unges chat ud fra en række faglige temaer. Her 
indgår en række citater, der dels kan give læseren et indtryk af, hvordan chatten 
er foregået, dels give børnenes stemme, som har været det bærende element i 
projektet, en plads her i den afsluttende rapport.   

Kapitel 3 beskriver et konkret eksempel på et længere chatforløb med en dreng, 
der bl.a. med hjælp fra BørneLinket får taget skridtet til at fortælle om den vold, 
han oplever  også i den virkelige verden. Drengens historie illustrerer samtidig 
nogle af de muligheder og dilemmaer, BørneLinket som metode indeholder. 
BørneLinket har i høj grad været et metodeudviklingsprojekt, og en del af de 
metodiske erfaringer, projektet har givet anledning til, præsenteres i kapitel 4.   

Det afsluttende Kapitel 5 er en sammenfatning af projektets hovedresultater. 
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Kap 2. Faglig tematisering: Børn og 
unges chat om erfaringer med vold 

Brugere af chatten 

Børns Vilkår har registreret, at i alt 1.505 brugere har logget sig på chatten i 
perioden 27. september 2006 til 1. september 20088. Heraf har 901 brugere 
oplyst deres køn. Af de 901 brugere er 678 piger (svarende til 75,2 %) og 223 
drenge (svarende til 24,8 %). Denne kønsfordeling er en beskeden stigning i 
andelen af drenge, hvis man sammenligner med Børns Vilkårs tal for brugere 
på Børnechatten (79 % piger og 21 % drenge9).  

Der er stor forskel på, hvordan børn og unge, der logger på BørneLinket, bruger 
chatten. Den kvalitative analyse af chatmaterialet viser, at chattens brugere kan 
kategoriseres i tre generelle typer (typologier): strejfer, genganger og fast 
bruger.   

Strejfer 
Strejfere er de børn og unge, der logger på BørneLinket og forholder sig åbent 
og nysgerrigt til tilbuddets muligheder. Strejfere er kendetegnet ved ikke på 
forhånd at have besluttet sig for, om de vil gøre brug af chatten  eller hvordan. 
Denne gruppe unges typiske tilgang til chatrummet er: Hvad kan man her? 
eller Er der nogen, der vil chatte? Nogle strejfere indgår kortvarigt i chatten om 
vold, men der er også strejfere, der foreslår at chatte om andre emner end vold 
eller har konkrete spørgsmål om andre emner, der optager dem. Der er også 
eksempler på strejfere, der logger på BørneLinket, fordi det netbaserede 

                                                     

 

8 Børns Vilkår har oplyst deres registreringer for tre tidsperioder. I perioden 27.09.06-01.02.07 
er registreret 325 brugere, i perioden 1.01.2007-31.12.2007 er registreret 947 og i perioden 
01.01.08-01.09.08 er registreret 298 brugere, der har logget ind på BørneLinket. Som det 
fremgår, er januar 2007 fejlagtigt registreret to gange i disse optegnelser. Det har ikke været 
muligt at rette op på denne registreringsfejl i forbindelse med den afsluttende 
erfaringsopsamling, og der er derfor udregnet et månedligt gennemsnit, som herefter er 
fratrukket (325+947+298=1.570; 1.570:24=65,4 afrundet til 65. 1.570-65= 1.505). Denne 
fremgangsmåde er benyttet ved de øvrige beregninger af registreringer for den samlede periode 
(køn, former for vold mm.). Det understreges, at de tal, der fremgår i rapporten, følgelig må 
tages med forbehold. 
9 Hanne Wang/Anna Louise Stevnhøj: Kriseramte børn og unge  rådgivning på nettet. 
Evaluering af Børns Vilkårs netbaserede rådgivning for kriseramte børn og unge. Børns Vilkår 
2007. 
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rådgivningstilbud Børnechatten10  er optaget, de er utålmodige og vil gerne 
have fat i en rådgiver her og nu.  

Genganger 
En del af de brugere, der logger på chatten, er brugere, der tidligere har været 
logget på. Det kan være strejfere, der tidligere har været logget på, og som 
beslutter sig for at logge på igen med en mere målrettet og afklaret tilgang til 
BørneLinkets emne. Det kan også være brugere, der har siddet og læst med i 
det åbne rum gennem længere tid, og som herefter beslutter sig for at logge på 
og selv deltage i chatten med egne erfaringer og problemstillinger. Typisk vil 
disse mere velovervejede brugere bevare en tilknytning til BørneLinket gennem 
en længere periode. Enten i en længere sammenhængende periode på flere 
uger eller måneder, hvor de jævnligt logger på eller i flere kortere perioder (af et 
par dages eller ugers varighed) med længere pauser ind imellem, (der er 
eksempler på børn og unge, der logger på igen efter 3-4 måneders pause).   

Faste brugere 
En gruppe af børn og unge udvikler sig til egentlige faste brugere af 
BørneLinket, hvilket vil sige, at de i lange perioder (på mange måneder op til 
mere end et år) mere eller mindre logger sig på alle de tre dage om ugen, 
chatten har åbent. Ofte er de på i store dele af åbningstiden. De faste brugere 
er typisk børn og unge, der er belastet af meget voldsomme erfaringer med 
vold, og som indgår i langvarige rådgivningsforløb med moderator, der i enkelte 
tilfælde tangerer terapi. De faste brugere gør også  i større udstrækning end 
de andre brugere 

 

brug af Det private rum , hvor de har en fortløbende dialog 
med moderator om (udviklingen af) deres situation. 

Tilgang til voldsproblematik 
Børn og unge, der logger på BørneLinket, har forskellige erfaringer med vold og 
forskellige tilgange til voldsproblematikker som helhed. Den kvalitative analyse 
af chatmaterialet viser, at der kan opstilles følgende fem bruger-tilgange:  

Ven 
En gruppe af brugere beskriver sig selv som venner til børn eller unge, der 
oplever vold. Venner har typisk ikke selv oplevet vold, men har direkte eller 
indirekte fået viden om, at en af deres venner udsættes for vold eller overgreb.   

Barn 1 Hvad er grunden til a du er her [Barn 2]? 

Barn 2         Tror min veninde bliver slået. 

                                                     

 

10 På Børnechatten kan børn og unge chatte én-til-én med en rådgiver i op til en time. Chatten 
er lukket og anonym, så andre kan ikke læse med om, hvad der chattes om (som på 
BørneLinket). Børnechatten passes af en række forskellige rådgivere, og børnene/de unge kan 
ikke være sikre på at komme til at chatte med den samme rådgiver, hvis de logger på flere 
gange.   
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Barn 1  Hvorfor tror du det?? 

Barn 2 lang historie..- eller, det er lidt svært at forklare, men altså 

 
det er fordi jeg synes hendes far virker meget voldelig og hun virker meget bange 

for hendes far, og har blå mærker og når jeg spørger hende om det kigger hun 

bare ned i jorden og siger hun er væltet på cyklen osv. 

 

Hjælper 
Der er også børn og unge, der logger på BørneLinket med den begrundelse, at 
de gerne vil hjælpe andre børn og unge.   

Barn 1  Nogle der har været udsat for vold? 

Moderator 

 

[Barn 1 ]  [Barn 2] er lidt stille, så hvis du har lyst, kan vi to chatte sammen, 

indtil der andre ind. Hvad siger du til det? 

Barn 2 jeg kan godt sige noget... er bare ikke så god til det 

 

Barn 1  [barn 2] - Jo, jeg tror bestemt du er god til det :-)  

Barn 1  Moderator - Ja det kan vi godt. Hvem fik endelig ideen til BørneLinket? 

Moderator 

 

[Barn 1] - Det er en del af et projekt om 'vold i familien', som 

Ligestillingsministeriet har sat i gang. 

Barn 1  Moderator - Okay, det var virkelig en fantastisk ide, synes jeg [..]  

Barn 1  
[..] Jeg er faktisk kun 11 år, men jeg har altid haft lyst til at hjælpe andre med 

deres problemer.  

 

De fleste hjælpere pointerer, at de ikke selv har været udsat for vold, men der 
er også eksempler på lidt ældre unge (først i 20 erne), der fortæller, at de som 
børn har været udsat for vold, men nu har fået det bearbejdet og gerne vil dele 
deres erfaringer med andre.   

Debutant 
En gruppe af de børn og unge, der bruger BørneLinket, fortæller, at de kun har 
én enkeltstående eller ganske få erfaringer med vold.   

Barn 1 har du nogle oplevelser med vold [Barn 2]? 

Barn 2  ja, har kun prøvet det en gang .. det er ikke så stor en ting, men .. har du ?

 

Barn 1  
nej, men tror jeg er begyndt at skære i mig selv...er det noget du vil fortælle om 

[barn 2]? 

Barn 2  
[..] ja, altså. det er ca. et halvt år siden.. min far skældte mig ud og så slog han mig 

i ryggen... 

Barn 2  - men kan stadigvæk huske det meget tydeligt :| 
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En anden 13-årig fortæller, at han for nylig første gang var vidne til, at hans far 
slog hans mor.   

Barn  

Min far kom, hjem og var fuld. Så begyndte min mor og skælde ham ud... Jeg var i 

stuen og de stod ude i gangen.. Jeg kunne godt se dem. Så begyndte de at råbe af 

hinanden.. Så slo' min far min mor 

 

Moderator spørger ind til, om det er første gang, drengen har set sin far slå sin 
mor, hvortil drengen fortæller:  

Barn  Hmm... Jo det er første gang 

Barn  Men det er ikke første gang han har kommet hjem fuld 

Moderator [Barn] - Ok. Sagde du noget, da de fandt ud af, at du havde set det? 

 

[..] 

Barn  
Nej.. Min far gik ud af døren da han havde slået hende. Min mor kiggede bare på 

døren da der blev lukket. Så kiggede hun på mig. Og smækkede døren hårdt i 

 

[..] 

Moderator 
Barn - det lyder som en ubehagelig oplevelse. Hvad gjorde du så, altså da din 

mor smækkede døren i? 

Barn  Jeg græd. 

 

Det fremgår af flere af de erfaringer, debutanterne fortæller om, at der ofte har 
været andre problemer i familien, og at volden kan ses som en kulmination på 
andre belastninger, såsom stress i familien eller som i eksemplet ovenfor: 
alkoholmisbrug (den ene eller begge forældres).  

Erfaringer med vold i familien (vidne til vold)  
En fjerde tilgang til voldsproblematikken er de børn og unge, der fortæller om 
erfaringer fra en opvækst, der har været præget af vold i familien. Typisk er det 
vold mellem forældrene, disse børn og unge fortæller om, og oftest er det far, 
der slår mor. En pige på 15 fortæller moderator om sin opvækst med en far, der 
var voldelig over for hendes mor:  

Barn  

Dengang mor og far var sammen, var min far ikke altid særlig flink ved min mor. 

Nogle gange slog han hende rigtig meget, så hun måtte på hospitalet. Det var 

derfor de gik fra hinanden. 

Moderator 
Okay. Kan du huske det, at de slog hinanden. Eller er det noget, du har fået 

fortalt senere? 

Barn  Lidt kan jeg huske, men noget har mor fortalt 

Moderator Okay. Kan du huske, hvordan det var at være dig, når det skete? 
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Barn  Jeg gemte mig altid 

Barn  Blev bange for far når han gjorde det. 

[..] 

 
Barn  Mor lovede mig dengang jeg var lille, at hun aldrig ville gøre sådan noget. 

 

Flere af disse børn og unge fortæller endvidere, at volden mellem forældrene 
på et tidspunkt udvikler sig til også fysisk at involvere dem selv. I nogle tilfælde 
fordi volden i familien eskalerer, og i andre tilfælde sker det, efter forældrene er 
gået fra hinanden: den forælder, barnet bor med, begynder at slå barnet.   

Opvokset med vold (selv udsat) 
Den femte og sidste bruger-tilgang til voldsproblematikken er de børn og unge, 
der fortæller, at de selv har været udsat for vold i det meste af deres opvækst, 
eller lige så længe de kan huske. Kendetegnende for denne gruppe af børn og 
unge er, at der ofte er tale om grov vold og overgreb, som har præget og 
belastet børnene dybt. På trods af at de har levet med volden i mange år, har 
disse børn og unge ofte ikke tidligere fortalt om volden til nogen.  

Barn  det er mine forældre der banker mig  

Moderator Det lyder ikke rart. Hvor længe har de gjort det? 

Barn siden jeg var lille  

Moderator Har du nogen søskende? 

Barn  jeg har en storebror 

Moderator Bliver han også banket? 

Barn  Ja 

Moderator Må jeg spørge, hvor gammel du er? 

Barn  12 

Moderator Okay. Har du nogensinde fortalt til nogen, at du bliver slået? 

Barn   nej det tør jeg ik  

Barn  du siger ik noget til nogen vel 

Moderator 
Nej, jeg siger det ikke til nogen, og man kan ikke finde ud af, hvem du er, 

fordi du er anonym herinde. 

Barn  ok godt 

Moderator Må jeg spørge om hvorfor, du ikke tør sige det til nogen? 

Barn for så gør min far noget meget slemt  

Barn  
noget jeg hvertfald ikk bryder mig om, han gør det nogen gange, men han siger at 

det bliver værre hvis jeg siger det til nogen 

Moderator Taler du nogensinde med din storebror om den vold, I oplever? 
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Barn  Nej 

Moderator Jeg skal lige høre, om jeg har forstået det rigtigt. Din mor slår også? 

Barn  Ja 

Moderator Hvor tit sker det, at de slår? 

Barn flere gange om ugen 

Moderator Siger de noget om, hvorfor de slår? 

Barn  de siger at det er fordi jeg er slem 

Barn   men selvom jeg ikk gør noget så slår de alligevel 

Brugen af BørneLinket set i forhold til børnenes tilgang til 
voldsproblematikken 
Børnene og de unges brug af BørneLinket ser i nogen udstrækning ud til at 
hænge sammen med deres egne erfaringer med og tilgang til 
voldsproblematikken. Nedenstående matrix viser de forskellige tilgange til 
voldsproblematikken, der kendetegner de børn og unge, der har brugt 
BørneLinket. Pilen indikerer den tendens til sammenhæng, der kan spores 
mellem børnenes tilgang til voldsproblematikken, fx at de er ven, debutant eller 
vokset op med vold og den måde, de har brugt BørneLinket på (primært strejfer, 
genganger eller fast bruger).  
Figur A 
Tilgang til volds-
problematik  

 

Tilknytning

 

 til BørneLinket

   

Strejfer 

  

Genganger 

  

Fast bruger 

Ven 
(har ikke selv  
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Hjælper 
(har evt. selv 

tidligere  
oplevet vold) 

   

Debutant 
(har oplevet vold en 
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Erfaringer med vold i 
familien  

(periodevis/evt. selv 
vidne til vold) 

   

Opvokset med vold 
(selv udsat for vold) 
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Hvad er vold? Børn og unges erfaringer med forskellige former 
for vold 

Vold mod børn og unge kan antage mange former, og lanceringen af 
BørneLinket i form af postkort og plakater lagde netop vægt på at formidle dette 
budskab under overskriften: Vold har mange ansigter   

   

At det er vigtigt at formidle dette budskab til børn og unge understøttes også i 
chatmaterialet.   

Det er kendetegnende, at en stor del af børnene indleder deres chat på 
BørneLinket med forholdsvis direkte at præsentere deres egne erfaringer med 
vold eller spørge ind til de andre børn og unges. Den ret direkte indledende 
præsentation fungerer ofte som en rammesætter for chatten og er ofte ikke 
særlig detaljeret. Udsagn som Det er min far, der slår min mor , Det er min far, 
der slår mig eller Mig og min søster får bank går igen. For de fleste børn er 
det langt sværere efterfølgende at uddybe voldens karakter, især hvis der er 
tale om seksuelle overgreb og trusler fra voldsudøveren; trusler der ofte er 
forbundet med at fortælle andre om overgrebene.  

Hvad er vold?  
Selvom den overordnede ramme for chatten er vold, er der en del børn og 
unge, der bruger BørneLinket til at få afklaret om det, de oplever eller har 
oplevet, overhovedet kan betegnes som vold. Afklaringen kan enten ske via 
direkte spørgsmål til moderator eller ved at henvende sig til de øvrige brugere 
på chatten.   

Barn   Må ens forældre godt "rive" og "flå" en i armen, hvis man ikk gør som de siger  

 

Barn  Men jeg tænkte på. Hvornår er noget egentlig betegnet som vold? 
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Barn 1  kan man spørge dig om en ting? 

Moderator Ja, det kan du tro 

 
Barn 1   hvis det er voldtægt ? 

Barn 1  er det så osse vold? 

Moderator Ja, det er det, man kalder for seksuel vold 

Barn 1 oki  

Barn 2 det har jeg været ude for 

Barn 1  også mig desværre 

 

Det forekommer også, at børnene via chatten med (eller mellem) de andre børn 
pludselig får nye overvejelser om deres egne oplevelser med vold. De kan 
opleve at få præciseret eller udvidet deres opfattelse af, hvad vold er enten ved, 
at de genkender det, de andre børn skriver om eller ved, at de får indblik i, at 
andre børn oplever andre ting, som de ikke før havde tænkt på kunne være en 
form for vold.   

Barn 1 vold kan ligeså godt være psykisk, det behøver ikke være fysisk... 

[..] [..] 

Moderator  Det er fuldstændig rigtigt. 

Barn 2  ja kender det desværre godt  

Barn 2   men har ikke tænkt det på den måde 

 

En del af de erfaringer, som børnene og de unge fortæller om på BørneLinket, 
drejer sig om grove volds- og overgrebsformer. Dette tydeliggjorde ret tidligt i 
forløbet et dilemma i forbindelse med børnenes udveksling af erfaringer. Det 
viste sig, at nogle af de børn og unge, der fx oplever at blive slået i form af 
lussinger, kunne få opfattelsen (og følelsen) af, at disse oplevelser ikke er noget 
at snakke om i sammenligning med de grovere former for vold og misbrug, fx 
seksuelle overgreb, som nogle af de andre børn på BørneLinket fortæller om.   

I disse situationer har Moderator meget opmærksomt og konsekvent fremhævet 
over for børnene på BørneLinket, at alle former for vold er noget, man bør 
snakke om, og at det, at andre oplever noget, der er værre, ikke betyder, at ens 
eget problem ikke er værd at snakke om  eller gøre noget ved.  

Der er også eksempler på, at børnene selv pointerer budskabet om, at vold kan 
være mange ting over for hinanden. Et barn, der formentlig har siddet og fulgt 
chatten (uden at være logget ind) og læst med om en lille gruppe unges chat 
om forskellige former for seksuelle overgreb, logger på med følgende 
spørgsmål:  
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Barn 1  Hej mennesker. Jeg ved ikke om jeg "har lov til at være her inde"? 

Barn 1 Altså jeg ved ikke om min "sag" er relevant? 

Barn 2  hvorfor skulle du ikke have det? 

Barn 1  Fordi jeg ikke ved om jeg er udsat for vold? 

Barn 3  hej [Barn 1] 

Barn 1  om man kan kalde det vold 

Barn 1  Hej [barn 3] 

Barn 2  [Barn 1] fortæl? 

Barn 4  hej [Barn 1] 

Barn 1  
Jamen hvis min far bliver sur på mig, slår han mig altid, men det er jo bare en 

lussing? 

Barn 4  det er også vold 

Barn 3  ja.. 

Barn 2  JA OS VOLD  

Barn 1  
Men det er ikke det jeg synes der er slemt, det er bare det, at jeg selv bliver 

voldsom af det ? :S 

 

Fysisk vold 
Børns Vilkårs registreringer viser, at fysisk vold er den hyppigste voldsform, 
børnene på BørneLinket har erfaringer med. I hele projektperioden er der 
registreret 750 brugere, der fortæller, at de er udsat for fysisk vold.   

Børnene og de unge fortæller ofte om den aktive, fysiske vold (slag, spark, 
lussinger mv.), hvorimod den mere (over for børnene) passive form, hvor 
børnene er vidne til vold mod andre i familien, typisk moren, fylder mindre i 
børnenes beskrivelser. Ofte beskrives volden mod andre familiemedlemmer i 
forbindelse med den vold, barnet selv udsættes for, hvorimod erfaringer med at 
det kun er fx moren, der udsættes for vold med børnene som vidne, optræder 
forholdsvis sjældent.   

Børnene fortæller samlet set (og i nogle tilfælde meget detaljeret) om mange 
forskellige former for fysisk vold. Nedenstående liste er ikke udtømmende, men 
et udpluk af de former for fysisk vold, som analysen af chatmaterialet viser:   

 

Lussinger 

 

Brækket armen 

 

Få revet skulder af led 

 

Slået med bælte 

 

Skubbet ned ad trappe 
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Rystet 

 
Puffet ind i væggen 

 
Knytnæve i maven 

 
Slag i ansigtet (blåt øje) 

 
Brændemærker fra cigaret   

Barn 1 i hovedet ellers så slår han med et bælte på mig ryg ... dig ? 

Barn 2 med knytnæver elle lussinger  

 

Barn   

[..] min far slår mig tit. det er næsten dagligdag for mig at blive det.. min far 

brækkede min arm for ikke så lang tid siden.. så nu har han opfundet en åndssvag 

historie som jeg skal fortælle til alle der spørger til min arm 

 

Barn 1  
[..]. min far får nogle gange sådan nogle anfald. hvor han kaster mig rundt, og slår, 

sparker og tager hårdt fat i håret. 

 

Barn 1  
Han gør det for diciplin, en slags 'kæft, trit og retning'.. Hvis jeg gør noget forkert, 

så slår han. Engang rev han min skulder af led.. 

 

Seksuel vold 
Allerede i den første erfaringsopsamling på BørneLinket blev det fremhævet 
som overraskende, at forholdsvis mange af børnene og de unge henvendte sig 
med oplevelser, der omhandlede vold og overgreb af seksuel karakter11. Denne 
tendens går igen i hele perioden. Børns Vilkår har registreret 520 brugere, der 
fortæller om erfaringer med at være udsat for seksuel vold. I 510 tilfælde er der 
oplysninger om barnet eller den unges køn. De viser, at 2/3 (67,2 %) af 
tilfældene er piger, mens 1/3 (32,8 %) er drenge.     

Karakteren af de seksuelle overgreb, som børnene fortæller om, repræsenterer 
alt fra verbale krænkelser/berøring/beføling uden på tøjet/fotografering til 
vaginalt, analt eller oralt samleje/voldtægt/direkte sadistiske overgreb som 
skamfering af kønsdele.  

Børnene og de unge beretter primært om intra-familiære seksuelle overgreb, 
men der er også eksempler på ekstra-familiære overgreb, hvor fx en skolelærer, 
en venindes far eller en (eks)kæreste har begået overgreb mod barnet eller den 
unge.   

                                                     

 

11 BørneLinket

 

- chatroom for børn og unge i voldsramte familier. Erfaringsopsamling del 1 
Udsatte-enheden, Servicestyrelsen, 2007. 
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Ofte beskriver børnene indledningsvist de seksuelle overgreb med vendinger 
som: Han rører mig personlige steder eller Der er også noget andet, men det 
kan jeg ikke sige, for det er pinligt og klamt . I en række af de længerevarende 
forløb, hvor der over lang tid opbygges en tillidsfuld relation til moderator, 
fortæller børnene  lidt efter lidt  i Det private rum  mere detaljeret om de 
overgreb, de har været udsat for.   

En 13-årig dreng, der har fået fortalt moderator, at han ikke kun  udsættes for 
vold af sine forældre, men også noget, der er meget pinligt , fortæller om, at det 
også er gået ud over hans 6-årige lillebror på denne måde:   

Barn 
men i går aftes gjorde mine forældre det der både ved mig og min lille bror på 

samme tid 

Moderator

 

[Barn] - hvordan reagerede din lillebror?  

Barn Han græd rigtig meget og han spurgte mig hele tiden bagefter hvad der var sket 

Moderator

 

[barn] - det må have været hårdt at se. Hvad sagde du til ham? 

Barn jeg sagde bare at han aldrig måtte fortælle det til nogen 

 

Psykisk vold 
Psykisk vold er den voldsform, der er registreret færrest tilfælde af på 
BørneLinket. Børns Vilkår har registreret 468 brugere, hvor der er oplysninger 
om psykisk vold. Ofte vil den psykiske vold være et element i den fysiske eller 
seksuelle vold, og Børns Vilkår oplyser, at deres registreringer i forhold til denne 
voldsform bør tages med meget stort forbehold. Det kan dog fastslås, at psykisk 
vold ikke i særlig stor udstrækning bliver fremhævet af børnene og de unge selv 
som en selvstændig problemstilling eller voldsform. Den kendsgerning, at det i 
høj grad er de meget voldsomme voldserfaringer i form af fysisk vold og 
overgreb, der fylder på BørneLinket, kan også betyde, at børn og unge, der 
primært udsættes for psykisk vold, ikke er lige så tilbøjelige til at logge på for at 
fortælle om deres erfaringer. Det er eksempelvis tilfældet for denne 18-årige, 
der blev slået nogle få gange som helt lille, hvis han ikke gjorde, som der blev 
sagt, men som i dag mere oplever en usagt trussel om vold og nedsættende 
sprog fra forældrenes side:   

[Barn] jeg ved ikk om jeg overhovedet skulle have logget på her 

Moderator [Barn]- hvorfor skulle du ikke det? 

[Barn] fordi jeg nok ikke har det ligeså slemt med det her emne som andre 

Moderator 
[Barn]- Der er ikke noget, der er for småt til at være herinde, så du er meget 

velkommen her... 

[Barn] 
da jeg var mindre blev jeg slået nogle gange hvis jeg ikk gjorde hvad der blev sagt.. 

og ved ikke om det er en af grundene til jeg har det som jeg har nu 
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[..] 

Moderator [Barn] - bliver du stadig slået? 

[Barn] 

har ikke sagt noget jeg ikke burde på det sidste, men tror da godt det ku ske hvis 

det var.. men snakker bare i det hele taget ikke så meget med mine forældre fordi 

de aldrig er hjemme 

Moderator [Barn]- hvornår er du sidst blevet slået? 

[Barn] 
kan jeg ikke huske.. det er længe siden, men har det bare ikke godt med at jeg 

aldrig ved hvornår det sker eller om det sker 

Moderator 
[Barn]-  hvordan taler du med [dine forældre], eller rettere hvordan taler de til 

dig og behandler dig? 

[Barn] Jeg er nok ret stille i det overfor dem, og de snakker ikk så pænt til mig..  

Moderator 
[Barn]- når de ikke taler så pænt til dig, hvad siger de så til dig?...råber de ad 

dig, taler de ned til dig eller kalder de dig for nogle grimme ting? 

 

[..] 

[Barn] [..] ved ikk hvon jeg skal forklare det 

[Barn] blir ked af det.. de siger næsten kun negativt.. men det er nok min egen skyld 

 

Følgende former for psykisk vold nævnes eksempelvis af de børn og unge, der 
oplever psykisk vold:   

 

Nedsættende og krænkende sprog 

 

Forbud mod at forlade huset 

 

Overvågning 

 

Trusler om vold 

 

Vrede/råberi 

 

Belastende adfærd fra forældre med psykisk sygdom, (fx tvangstanker 
omkring rengøring og personlig hygiejne eller andre vrangforestillinger som 
barnet involveres i) 

Baggrunden for volden  hvorfor bliver jeg slået/udsat for vold? 

Udenlandske undersøgelser peger på en række særlige risikofaktorer, der kan 
spille ind på, om forældre er voldelige over for deres børn12. Stressfaktorer som 
arbejdsløshed, økonomiske problemer eller det at være enlig forsøger nævnes 
som mulige risikofaktorer.   

                                                     

 

12 Se Ingrid Leth: Voldens mange facetter  fysisk, psykisk og seksuel vold mod børn, 2007. 
Artiklen kan downloades på SISO's hjemmeside: http://www.siso-
boern.dk/Undervisning/Undervisere/Vold_mod_børn.aspx

  

http://www.siso-
boern.dk/Undervisning/Undervisere/Vold_mod_b�rn.aspx
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Chatmaterialet fra BørneLinket viser, at spørgsmålet Hvorfor bliver du slået? 
ofte dukker op i passager med en længere chat mellem flere børn og unge. Af 
børnene og de unges svar på spørgsmålet fremgår det, at de har flere 
forskellige forklaringer på volden. En række af børnenes forklaringer beskrives 
nedenfor.  

Forældre med psykiske vanskeligheder 
Nogle af børnene begrunder den vold, de oplever, med at deres forældre (en 
eller begge) har psykiske vanskeligheder eller en diagnosticeret psykisk 
sygdom. Eksempelvis fortæller en ung om sin mor, der lider af OCD. Den unge 
oplever morens tvangsprægede handlinger i forhold til rengøring og personlig 
hygiejne som en psykisk belastning (psykisk vold) og spørger derfor i chatten 
på BørneLinket:  

Barn Moderator, kan man godt være offer for OCD-ramte?? 

Moderator 

 

[Barn], hvad mener du med dit spørgsmål om hvorvidt man kan være offer 

for OCD-ramte?  

Barn 

 

Man taler jo meget om det med at være offer for psykopater, voldelige personer og 

så videre, at man bliver udsat for psykisk vold af sådanne personer.. Min mor truer 

med at tage alt fra mig, hvis jeg ikke gør rent. [..] Jeg prøvede at forklare min 

skolepsykolog at jeg var 'offer for en med OCD', og han grinte bare og sagde at 

sådan noget ikke fandtes og at jeg skulle lade vær med at lyve 

 

En anden beskriver, at det er, som om hendes far har to personligheder, og at 
hun slet ikke kan kende ham, når han får et af sine raserianfald og i den 
forbindelse ind imellem er voldelig over for hende.  

Barn  Jeg tror min far er psykopat, fordi normalt er han ikke sådan. 

 

Forældre med misbrug 
Forældres alkohol- eller stofmisbrug beskrives også af en del børn og unge som 
en forklaring på, hvorfor forældre slår deres børn.    

Barn  [min far] kommer tit fuld hjem og hvis min mor siger noget til ham begynder han at 

tæske hende og hvis jeg [prøver] at stoppe ham begynder han også at slå mig 

 

Børn med kognitive og adfærdsmæssige funktionsnedsættelser  
Nogle af de børn og unge, der chatter på BørneLinket, fortæller, at de selv har 
kognitive eller adfærdsmæssige funktionsnedsættelser, fx ADHD/damp. Disse 
børn, der hyppigst er drenge, oplever, at deres vanskeligheder forårsager 
volden, som fx i denne udveksling mellem to drenge:  
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Barn 1  

[min far]  siger at det er fordi jeg er slem og at jeg er en freak, jeg er damp så jeg 

gør en masse mærkelige ting i min fars øjne ... ved du hvorfor din far slår dig ..  

Barn 2  
Jeg har også damp. Han gør det for diciplin, en slags 'kæft, trit og retning'.. Hvis jeg 

gør noget forkert, så slår han. Engang rev han min skulder af led.. 

 

En anden dreng fortæller, at han har kognitive og adfærdsmæssige 
vanskeligheder på grund af omsorgssvigt i den tidlige barndom:  

Barn 1  
[Barn 2] - det er en fejl der er opstået i min hjerne da jeg var spæd , det er fordi jeg 

ikk har fået omsorg og trykhed som spæd og så ka man bli tidlig skadet 

Barn 2  

vi er nødt til at have fundet ud af hvordan du kan få det bedre... din far slår jo ikke 

fordi han synes det er sjovt... han slår fordi han lige som dig har hovedet fyldt op 

med problemer som han skal have hjælp til 

Barn 1  Ok 

Barn 2  
hvordan ved du [at du er tidlig skadet]? har du talt med en psykolog eller lignende 

om det? 

Barn 1  fik det af vide da jeg var indlagt på børne og unge psyk 

Barn 2  ok... fortalte du dem på børne og unge psyk at du bliver slået? 

Barn 1 nej det turde jeg ikk  

 

Børn som syndebuk 
Der er en del eksempler på børn, der fortæller om, at de bliver udsat for vold, 
fordi deres forældre direkte eller indirekte tillægger dem skylden for en række 
ting eller hændelser. Ofte har disse børn og unge en oplevelse af at være 
syndebuk  at de bebrejdes for småfejl og handlinger, de slet ikke har nogen 
direkte andel i. For nogle af disse børn opleves volden som grundløs, dvs. at de 
ikke har nogen egentlig forklaring på, hvorfor de bliver udsat for vold.   

Barn  
han slår mig næsten lige meget hvad jeg gør og hvis jeg kommer til at gøre noget 

forkert for så blir han sur på mig 

 

Vold som følge af alvorlig sygdom eller dødsfald i familien 
Flere af børnene og de unge fortæller om alvorlig sygdom eller dødsfald i den 
nærmeste familie, fx i form af forældres psykiske sygdom, selvmord eller 
misbrug/overdosis. Ofte omtaler børnene den kritiske begivenhed i familien som 
det tidspunkt, hvor volden begyndte eller eskalerede kraftigt. Der er også børn, 
der fortæller om, at de bliver gjort  eller føler sig 

 

ansvarlige for de ulykkelige 
begivenheder i familien, hvilket retfærdiggør volden mod dem:  
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Barn  

min far råber hele tiden af mig og siger alt muligt til mig om at jeg bar er en 

møgunge og at jeg aldrig sku ha været født og at det er min skyld at min mor blev 

syg  

 
Der er også eksempler på børn og unge, der er blevet alene med deres far efter 
morens død, og hvor faren efterfølgende udvikler en voldelig, evt. seksuelt 
krænkende adfærd over for barnet. Som i dette eksempel hvor en 15-årig pige 
fortæller om baggrunden for volden og de overgreb, som hendes far udsætter 
hende for:  

Moderator  Barn - har din far altid slået dig? 

Barn  ja det har han  

Barn  eller startede nok for fire år siden  

Barn  han gjorde det kun lidt da jeg var helt lille 

Moderator  Barn - okay. Så det er blevet værre inden for de sidste 4 år? 

Barn  ja  

Barn  meget  

Moderator  Barn - skete der noget specielt for 4 år siden? 

Barn  min mor døde 

Barn  af en overdosis 

 

Vold som del af opdragelsesmetode  
Der er også børn, der fortæller, at den fysiske vold, de udsættes for, begrundes 
med disciplinære eller opdragelsesmæssige konflikter. Den fysiske vold er 
forældrenes forsøg på at få børnene til at makke ret . Forældrene gør så at sige 
brug af deres fysiske magt til at stoppe eller forhindre en uønsket adfærd hos 
barnet. Mange af disse børn giver udtryk for, at volden på en måde lidt er min 
egen skyld , fordi jeg kunne jo bare gøre som mine forældre siger .   

Konsekvenser af volden - børn og unges reaktioner på vold 

Det samlede chatmateriale rummer en lang række udsagn og beskrivelser fra 
børnene og de unge om de konsekvenser, de oplever af volden, herunder deres 
egne fysiske og psykiske reaktioner. Børnenes udsagn er udtryk for den 
sammenhæng, de oplever mellem volden og visse reaktioner, som de 
registrerer i deres tilværelse og hos sig selv. Det bør dog pointeres, at de følger 
af volden, som børnene udviser eller fortæller om på BørneLinket, også kan 
have andre årsager eller mere komplekse sammenhænge end dem, der 
kommer til udtryk her. Det generelle indtryk er dog, at børnenes oplevelser i stor 
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udstrækning understøtter den viden om skadevirkninger, der allerede findes på 
området.  

Fysiske skader 
En gennemgående konsekvens af volden, som børn og unge fortæller om, er 
de fysiske skader, volden har påført dem. Der er fx beretninger fra børn om blå 
mærker på hele kroppen, blå øjne, brækkede arme, brækkede ribben og ringen 
for ørerne (tinnitus) som følge af slag. Der er flere eksempler på, at skaderne 
efter volden har en karakter, der kræver, at børnene får behandling på 
skadestuen. 

Psykiske reaktioner 
De psykiske reaktioner på volden fylder imidlertid også meget i børnene og de 
unges beskrivelser af, hvad volden gør ved dem. Nogle frygter psykisk sygdom, 
en frygt der dels kan være foranlediget af, at deres forældre har eller har haft en 
psykisk sygdom, dels kan relateres mere direkte til en reaktion på den vold, de 
udsættes for:  

Barn 1 

... Damn.. Hmmmm.. Nhå, men jeg i det mindste får jeg en form for kynisk morskab 

ud af mit liv.. Altså, jeg har aldrig grint så meget som dengang hvor min far truede 

med at slå mig. (Jeg er virkelig ved at blive tosset) 

Barn 2 man bliver tosset i hovedet. det forstår jeg godt. 

Barn 3  moderater - er det normalt at man ka li at gøre andre mennesker fortræd  

Barn 3  [Barn 1] : har det på samme måde, tror oz hele tiden at jeg er ved at blive sindssyg 

  

En pige på 15 år fortæller, at hun nogle gange kommer i tvivl om, hvorvidt den 
vold, hun oplever fra sine forældre, nu også er sket i virkeligheden, selvom hun 
kan konstatere fysiske skader på sin krop:  

Barn 1 
Jeg er ved at blive skør og jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive undersøgt for 

psykisk sygdom 

Moderator

 

Hvorfor er det du tror, du er ved at blive skør..er det fordi du en gang 

imellem bliver lidt deprimeret? 

Barn  
Ja og jeg får mange psykiske smerter begynder nogen gange og græde og rive 

mig med mine nøgler 

 

Psykosomatiske reaktioner 
Børnene og de unge fortæller også om en række psykosomatiske symptomer. 
Blandt de hyppigste symptomer, børnene nævner, er hovedpine, mavepine, 
kvalme, opkastninger, manglende appetit og ufrivillig vandladning (tisse i 
sengen om natten). En 12-årig dreng, der er slemt traumatiseret efter voldelige 
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og seksuelle overgreb fra sin far, beskriver sin tilbagevendende mavepine og 
opkastninger på denne måde:   

Barn  
jeg er så bange hele tiden og jeg har hele tiden ondt i maven på sådan en 

mærkelig måde  

Moderator ok, kan du fortælle lidt mere om det? 

Barn  det er mest når mine forældre er meget fulde  

Moderator [Barn] så får du ondt i maven fordi du er bange? 

Barn  ja det tror jeg, men det gør ondt på sådan en underlig måde  

Barn  og nogen gange får jeg så ondt i maven at jeg brækker mig  

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser 
Flere af børnene og de unge fortæller om reaktioner i form af forskellige former 
for og grader af selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, typisk anoreksi. For 
en del af de børn og unge, der fortæller om disse reaktioner, er der tale om 
nyligt indtrufne reaktioner  noget de frygter vil udvikle sig til mere, og som de 
forståeligt nok udtrykker stor bekymring for:  

Barn 1  [Barn 2] - hvordan blev du slået? 

Barn 2  [Barn 1] - med knytnæver i hovedet og sådan nogle ting hva med dig  

Barn 1  

[BARN 2] - åh gud! altså jeg blev ikke slået så hårdt. jeg blev bare kaldt dumme 

unge og så fik jeg et slag i baghovedet, men jeg blev så flov og skammede mig 

fordi jeg følte at det var min skyld... 

Barn 2  [Barn 1] - okay , jeg føler os at jeg selv var skyld i det  

Barn 1  jeg er stadig ikke kommet over det men jeg prøver 

Barn 1  
[Barn 2] - faktisk er jeg for nogle måneder siden begyndt at slå mig selv når jeg 

bliver sur... 

Barn 2  [Barn 1] - hvordan slår du dig selv  

Barn 1  en knytnæve i siden af hovedet, og river mig selv på lårene 

Barn 2  [Barn 1] - okay det lyder da ik så godt 

Barn 1  [Barn 2] - jeg ved det godt... 

 

Gråd 
En gennemgående reaktion på volden, som børnene fortæller om, er gråd. Det 
kan fx være børn og unge, der reagerer med gråd, når de udsættes for vold. 
Det fører som regel til, at de får at vide, at de skal holde op med at græde. Ikke 
mindst for drengene (men ikke kun) er det forbundet med stor skam at komme 
til at græde, og mange fortæller om, hvor meget de prøver på at undgå at 
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komme til det. Det gælder både i situationer, hvor de udsættes for vold eller 
overgreb og i situationer, hvor voksne spørger ind til, hvordan de har det.   

Barn  
jeg prøver som regl at lade som ingenting, men nogen gange kommer jeg til at 

græde fordi det gør så ondt 

Moderator Okay. Hvad siger din far til, at du begynder at græde? 

Barn   han siger at jeg ska stoppe med at tude fordi jeg ik har noget at tude over 

 

Der er også børn og unge, der fortæller om gråd som en mere langsigtet 
reaktion. Flere af drengene fremhæver, at det er belastende at få sådanne 
umotiverede grådanfald, hvor de oplever ikke selv at kunne beherske gråden:  

Barn  jeg får det bar så dårligt hele tiden og begynder hele tiden at hyle  

 

jeg hyler fandeme over ingen ting og det er herre pinligt 

 

Aggressiv adfærd 
Blandt drengene er der flere, der fortæller, at de kan registrere en aggressiv 
adfærd hos sig selv, en adfærd de mange gange forbinder med den vold, de 
selv har været udsat for:  

Barn  
men jeg ka slet ikk styre min vrede ... jeg blir virkelig sur og kaster med tingene og 

nogen gange må pædagogerne holde mig så det ikk går galt  

  

Barn  
Men det går altså udover min hverdag.. jeg slår sommetider dem fra min klasse 

hvis vi kommer op at skændes. 

Barn De siger jeg er så voldelig. 

Barn   Jeg er bange for at jeg ender som min far. 

 

Hos enkelte af børnene kommer det frem, at de er bekymrede over at kunne 
registrere en særlig form for kick hos sig selv, når de udsætter andre for vold. 
De drenge, der kommer frem med disse ting, har typisk været brugere af 
BørneLinket i længere tid, før de fortæller om dette aspekt ved deres egen 
aggressive adfærd:  

Barn 1 [Barn 2].. ja.. eller at man overreagerer. at folk ikke tror på en.. kender du det?  

Barn 1  [Barn 2].. de forstår ikke hvad der egentlig sker. ingen ser det jo? 

Barn 2  
[Barn 1]: Ja , det er ligesom om man får et "kick" når man gør nogen fortræd, så 

griner man indvendigt  
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Skam og skyld 
Det fremgår af chatmaterialet, at en del børn og unge skammer sig over volden 
og isolerer sig fra venner og familie. Hvis volden har stået på i en længere 
periode, er der tegn på, at det går ud over børnenes selvværd. Disse børn og 
unge føler ofte, at det er dem selv, der gør noget forkert, eller at det er dem, der 
er noget i vejen med. Som det fremgår af nedenstående eksempel, er det 
imidlertid også et tema, som børnene og de unge faktisk formår at udveksle 
erfaringer om, fordi det tilsyneladende er noget, de fleste kender til:  

Barn 1  [barn 2]. og det er surt. Man ved et eller andet sted at det er ens egen skyld ikk? 

Barn 2 [Barn 1] - jo jeg mener oz at det min far gør ved mig er min egen skyld 

Barn 3 Det er da ikke ens egen skyld det forældre gør ved en. 

Barn 3 
Når man er født har alle en ret til at leve, for man kan ikke selv gøre for at man er 

født. 

Barn 2 
okay har bar altid fået afvide at det er min egen skyld og så tror man jo på det til 

sidst  

Barn 1 
[barn 3]. nej men når man så er dum. siger noget dumt gør noget dumt, ser dumt. 

så er det ens egen skyld 

 

Stofmisbrug 
Flere af børnene fortæller, at de har 

 

eller er i gang med at udvikle 

 

et 
alkohol- eller stofmisbrug. Der er enkelte eksempler på, at børn ned til 12-års 
alderen fortæller om et alkoholmisbrug, der har ført til målbare skader på 
leveren, med efterfølgende antabusbehandling. Det generelle indtryk er, at 
alkohol og stoffer bruges til at dulme den psykiske smerte, som børnene føler:  

Barn 

det ved jeg ikk rigtigt, jeg sys nu det meget sjovt at være skæv for så tænker jeg ikk 

på alle de ting der er sket , men nogen gange blir det hele bar meget værre og så 

tænker jeg bar endnu mere over tingene 

 

Skyld, skam og seksuelle overgreb 
Særligt i forhold til seksuelle overgreb er der i chatmaterialet eksempler på børn 
og unge, der bebrejder sig selv og føler skyld over de seksuelle overgreb. 
Begrebet grooming, der betegner den proces, den krænkende part bruger for 
gradvist at nedbryde barnets eller den unges grænser og modstand mod de 
seksuelle handlinger, er velegnet til at beskrive de unges følelser af skyld og 
medansvar i de overgreb, de har været udsat for. Flere af børnene og de unge 
kæmper med følelsen af selv at have indvilliget i de seksuelle handlinger; de 
føler sig medskyldige, skammer sig derfor og viger tilbage for at fortælle om det 
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til andre. Skammen og skyldfølelsen bidrager også til en stigmatisering, som 
mange af børnene kæmper med. Følelsen af at være beskidt går igen hos flere 
af disse børn, og der er flere eksempler på børn, der fortæller, at de tager bad 
igen og igen for at slippe af med denne følelse. En 12-årig dreng fortæller 
moderator, at han føler, de andre børn i skolen kan se på ham, hvad han har 
været udsat for:  

Barn  jeg kastede en stol i i hovedet på en og spyttede ham i hovedet 

Barn  fordi han kiggede underligt på mig  

Moderator Forestillede du dig at han tænkte noget om dig eller..? 

Barn Ja [..] at jeg var et misfoster og at han kunne se hva min far har gjort 

 

Den latente angst 
Vold er ofte forbundet med uforudsigelighed, og flere børn og unge beskriver 
netop, hvordan den uforudsigelighed, der kan omgive volden, i sig selv kan 
være en stor belastning. Angsten for hvornår volden igen rammer dem, er for 
mange børn en latent angst, som de oplever meget belastende.   

En 15-årig pige beskriver, at hendes far faktisk ikke slår hende så tit, som nogle 
af de andre børn på BørneLinket oplever, men at den aggressive stemning i 
hjemmet og angsten for, at det sker, til gengæld næsten er konstant:   

Barn  

Altså, kan høre ham flippe og råbe næsten hver dag, men han er ikke voldelig hver 

gang. Det er kun engang i mellem. Men tør alligevel ikke blive uvenner med ham, for 

hvis det nu kunne blive denne gang?  

 

Kortsigtede og langsigtede konsekvenser af volden 
Det fremgår af chatmaterialet, at flere af de børn og unge, der vokser op i en 
familie med vold, oplever, at det påvirker dem både på kort og langt sigt. Også 
selvom de ikke selv bliver udsat for vold, men udelukkende oplever vold mellem 
fx forældre.   

En 13-årig dreng fortæller, at han for nylig for første gang så sin far slå sin mor. 
Drengen er bekymret for, at forældrenes skænderier og vold kan få 
konsekvenser for hans lillesøster. Han oplever selv, at hans egen selvskadende 
adfærd og spiseforstyrrelse er en reaktion på forholdene i hjemmet:   

Barn   
Hun er ½ år gammel.. Hun lå og sov. [da det skete]. ! Jeg er bange for at hun bliver 

påvirket af dette her. At hun kan blive syg når hun bliver ældre 

 

[..] 
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Moderator 

Barn - når du siger, at du er bekymret for din lillesøster, er det så på grund af 

det, der skete i går, eller er det på grund af hvordan det er at vokse op 

hjemme hos dig? 

Barn  

Det er på grund af at jeg er bange for der kommer flere episoder med min far .. Og 

at [min lillesøster] vil få den samme ''behandling'' som mig da jeg var lille.. Altså at 

høre på dem skændes 

 

[..] 

Barn  

Jeg begyndte nemlig at skære i mig selv i en TIDLIG alder. Jeg var 10 år. !! Og jeg 

er bange for min søster vil gøre det samme .. ! Også har jeg mistet mange venner 

fordi jeg intet spiser næsten. Mange af mine venner siger '' Det er kun piger som 

ikke spiser '' 

 

Flere af børnene har en bekymring om, at volden på længere sigt vil gøre dem 
selv voldelige. Nogle af børnene registrerer et voldsomt temperament hos sig 
selv, og de frygter at ende som deres forældre :  

Barn 1 
[..] sådan tænker jeg nemlig også nogle gange.. tro mig jeg har også arvet min fars 

temperament.!  

Barn 2 [Barn 1]Det er virkelig noget lort at arve ens fars temperament 

Barn 1 [Barn 2] ja, det er det virkelig..man vil så gerne være alt det han ikke er. 

  

Volden som hemmelighed  børns og unges overvejelser om 
og erfaringer med at fortælle om vold 

Det er et gennemgående indtryk fra chatmaterialet, at det er meget svært for 
mange børn og unge at fortælle om de problemer, der er i deres familie. Enkelte 
fortæller, at de har betroet sig til en bedste ven eller veninde, men en stor del 
bærer alene på hemmeligheden. For flere af børnene og de unge betyder det 
også, at de ofte opfinder historier, fx når de skal have gymnastik i skolen, for at 
bortforklare de mærker og spor, volden sætter:  

Barn 1 L : Jo men jeg siger bar at jeg er faldet eller at jeg har været oppe og slås  

 

[..] 

Barn 2 det plejer jeg også at sige.. eller at jeg kom i klemme 

 

Barn  
det værste er når vi ska ha idræt, der ka jeg næsten aldrig være med fordi min ryg 

er fyldt med mærker, sår og ar fordi min far slår mig med et bælte 

 

Barn 1 [Barn 2]. hvad gør du så? siger de andre ikke noget? jeg plejer at sige at jeg er 



    

34

 
uheldig.. det siger de bare nå til. selv engang da det var meget slemt 

Barn 2  jeg lader bar vær med at klæde om med de andre eller også pjækker jeg  

 
Når børn og unge har gået med den belastende hemmelighed om volden i 
deres familie meget længe, er det forståeligt, at det kan være vanskeligt for dem 
at tage beslutningen om at tage hul på at fortælle om det til andre. 
Chatmaterialet viser, at flere børn tager tilløb til dette gennem længere tid. Det 
er ikke muligt at sige hvor mange børn og unge, der har siddet og læst med på 
BørneLinket uden at logge på, men der er eksempler, der tyder på, at en del 
børn har læst med i længere tid, før de beslutter selv at logge sig på og deltage 
aktivt i chatten. Flere af disse børn og unge logger på, men skriver i første 
omgang ikke så meget om sig selv, måske kommenterer de til en begyndelse 
blot lidt på det, de andre børn fortæller.   

Det er et gennemgående træk, at de børn og unge, der chatter på BørneLinket, 
lægger stor vægt på deres anonymitet. Flere børn spørger indgående ind til 
dette forhold i forbindelse med, at de overvejer at fortælle om deres oplevelser 
med vold. Spørgsmålet om anonymitet er for en stor del af børnene helt 
afgørende for, om de vælger at fortælle om den vold, de oplever i deres familie:   

Moderator I hvor lang tid er du blevet slået af din far? 

Barn Siden jeg var lille 

Moderator

 

Har du en mor? 

Barn  Ja 

Moderator

 

Bor hun sammen med din far? 

Barn  Ja 

Moderator

 

Så hun ved godt at din far slår? 

Barn  Ja 

Barn  Du siger ik noget til nogen vel, og du ka heller ik finde ud af hvem jeg er vel 

  

Muligheden for at være anonym er for en stor del af børnene en vigtig 
forudsætning for at tage det første skridt til at fortælle omgivelserne om den 
vold, de lever med. Dette gælder tydeligvis især for de børn og unge, hvor 
volden er et mere eller mindre konstant vilkår i deres liv og har været det 
gennem lang tid.  

Angsten for at volden forværres, hvis børnene fortæller 
For en del af børnene og de unge er angsten for, hvad den voldelige forælder 
vil gøre ved dem, hvis de fortæller nogen om volden, altoverskyggende. 
Angsten for, at volden bliver forværret, ligger latent hos en del af disse børn og 
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unge, og flere har direkte oplevet trusler om, hvad der vil ske, hvis de afslører 
volden:  

Barn 1 
min lærer har spurgt mig nogen gange om der er nogen ting der hjemme som ikk er 

så godt  

Barn 1  men jeg tør ikk fortælle for så vil min far gøre noget meget slemt  

Barn 2 Hvad for noget slemt kunne det være, f.eks.? 

Barn 1  det ka jeg ikk fortælle for det er meget pinligt 

 

[..] 

Barn 1  Jeg er alt for bange for min far til at jeg tør gør noget 

 

Loyalitetskonflikt  dilemmaet med at melde nogen fra sin egen familie  
For andre børn er det ikke så meget trusler om, hvad der vil ske, hvis de 
fortæller om volden, men en form for skyldfølelse og loyalitetskonflikt i forhold til 
at angive sine egne forældre, der fylder:  

Barn  
jeg har fortalt det til én veninde. og hun siger at jeg skal gå til politiet hvis han rører 

mig igen. men jeg kan bare ikke få mig til at gøre det! det er jo min far ! 

 

En pige fortæller, at hendes stedfar sparker hende eller kaster eller slår med 
ting på hende. Alligevel synes hun, det er svært at gøre noget.   

Barn  Min mor elsker ham og jeg vil ødelægge alt hvis jeg ringede. Jeg elsker jo min mor

  

Forsøg på at tale med forældre  
Der er også eksempler på børn og unge, der har forsøgt at tale med deres 
forældre, evt. den ikkevoldelige part (oftest moren) om de belastninger, de 
oplever pga. volden i familien. Børnene og de unges erfaringer med det er, at 
disse forsøg på at tale om det oftest ikke fører noget med sig. Det er oplevelsen 
for mange af de børn, der har forsøgt, at forældrene ofte har svært ved at tale 
med barnet om volden. Det kan dels skyldes den ikkevoldelige forælders frygt 
for, at alene det at tale om volden i familien vil få den til at eskalere, dels at den 
pågældende forælder mangler forståelse for, hvad volden gør ved barnet (hvad 
enten barnet direkte er udsat for vold eller er vidne til forældrenes vold). Endelig 
kan det skyldes, at forældrene pga. egne problemer ikke har overskud til at 
forholde sig til barnets problemer. Det fremgår af chatmaterialet, at det opleves 
meget desillusionerende på børn, hvis deres forsøg på at tale om volden, fx 
med deres mor, er blevet affærdiget uden at have ført til en forståelse.   

Der er enkelte eksempler på børn, der fortæller om at vokse op i, hvad man kan 
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kalde voldsforherligende  miljøer13. I disse tilfælde er der tale om, at forældrene 
tydeligt tolerer eller direkte opfordrer børnene til voldelig adfærd. Børnene 
vokser op i et miljø, hvor vold betragtes som en acceptabel måde at løse 
indbyrdes konflikter på. Børn og unge, der oplever, at deres forældre bevidst 
undlader at støtte dem i almindelig social tilpasning og acceptabel adfærd, fx 
ved at tilskynde eller direkte oplære til voldelig adfærd, bliver mere eller mindre 
socialiseret til at opfatte vold som noget naturligt. For denne 16-årige dreng 
opleves dette dog som en udpræget psykisk belastning:  

Barn  

Han er nogle gange stolt hvis jeg har været i slagsmål eller får topkarakterer. [..] 

Men hvis det går dårligt eller jeg ikke klarer mig så godt, så lukker han fuldstændig 

af for mig og ignorerer mig. Hvis jeg siger noget til ham så slår han. 

Barn  

Min far indeholder ikke så meget vrede, men mere skuffelse jeg kan ikke gøre min 

far glad, men jeg kan gøre ham stolt. Jeg har aldrig nogensinde set ham glad (ud 

over når han har røget sig skæv) 

Barn  

[..] han er pusher og kriminel. Og han opdrager mig til at være det også. [..] han 

har lært mig en masse om hjemmelavede bomber, hvordan man laver stoffer og 

hvilken slags kniv der er rigtig god til at ødelægge organer med uden at dræbe. [..] 

Det værste er at jeg synes det er enormt spændende og bruger meget tid på at 

studere gift for at gøre ham stolt.  

 

Manglende forståelse eller afstandtagen fra omgivelsernes side 
Frygten for at omgivelserne ikke vil tage deres fortælling om volden alvorligt, er 
også et tema for en del af børnene:  

Moderator [Barn 1]: Hvad frygter du af reaktioner udefra? 

Barn 1  
moderator.. at alle andre hader mig. eller at folk er ligeglade. eller at de synes jeg 

er dum. eller sådan. at folk siger det er min egen skyld! 

Barn 2 

[Barn 1], det kender jeg godt det med at de siger at det er min egen skyld, og det er 

noget jeg selv vælger.. Det fik mig til at opgive at få hjælp, og nu kan jeg ikke 'få 

taget mig sammen' til at gøre noget ved det.. 

Barn 2 
Jeg prøvede for en uges tid siden at søge hjælp, men så fik jeg at vide at det var 

bare puberteten.. 

 

Manglende tro på, tillid til og måske manglende erfaringer med, at omgivelserne 
overhovedet ønsker at hjælpe, præger også nogle af børnene:  

Moderator Det jeg tænker er, at du måske kunne få noget hjælp til, ikke at have det 

                                                     

 

13 Se Ingrid Leth: Voldens mange facetter  fysisk, psykisk og seksuel vold mod børn, 2007. 
Artiklen kan downloades på SISO's hjemmeside: http://www.siso-
boern.dk/Undervisning/Undervisere/Vold_mod_børn.aspx

 

http://www.siso-
boern.dk/Undervisning/Undervisere/Vold_mod_b�rn.aspx
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sådan... 

Barn 1 moderater : der er sku ik nogen der vil hjælpe mig  

 

Det er pinligt og flovt at være udsat for vold 
En del af børnene giver udtryk for, at de skammer sig og synes, det er pinligt og 
flovt at skulle fortælle om, at de udsættes for vold eller overgreb derhjemme. 
Som denne pige på 15 år, der forsøger at forklare moderator, hvorfor hun 
synes, det er flovt, at hendes mor slår hende:  

Moderator [Barn] - må jeg spørge dig om, hvorfor du ikke vil fortælle sandheden? 

Barn  for flov... 

Moderator [Barn] - Okay. Er du flov over, at du bliver slået? 

Barn  Ja 

Moderator 

[Barn] - kan du forklare, hvad det er ved det, der gør dig flov?...jeg mener, er 

det at du har en mor, der gør sådan, eller er det at du 'finder dig' i det, 

eller..?? 

Barn  Begge dele... men også... når hun drikker, så er det kke rart 

Moderator 
[Barn] - mener du, at du er flov over, hun drikker, eller at hun er slemmere 

ved dig, når hun drikker? 

Barn  Ja 

Barn  og fordi...når folk spørger til mærkerne... bliver jeg flov 

 

Frygt for at blive betragtet som homoseksuel 
Et særligt tema, der gør sig gældende for flere af de drenge, der udsættes for 
seksuelle overgreb fra en voksen mands side, er frygten for at blive (betragtet 
som) homoseksuel. Der er flere eksempler på, at drengene især frygter, at 
omgivelserne skal stemple dem som homoseksuelle.   

Barn  
men jeg er bange for hvis jeg siger det til nogen at de så ikk tror på mig eller siger 

at jeg er bøsse eller sådan noget 

 

Manglende evne til at sætte ord på 
For nogle af børnene knytter overvejelserne om at fortælle om volden sig også 
til en oplevelse af, at de helt grundlæggende ikke synes, de formår at sætte ord 
på det, de oplever:  

Barn   
Jeg kan ikke sætte ord på mine tanker eller følelser, for jeg føler mig jo total tom. 

[..] Jeg kan skrive det, men ligeså snart jeg skal sige det, er det som om at det hele 
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går i stå. 

  
Barn  

Jeg prøvede engang at ringe til min læge, men jeg måtte lægge røret på igen, for 

jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. 

   

Barn  

Jeg aner ikke hvordan man gør. Jeg siger normalt ikke mere end fem ord om 

dagen, det der med social kontakt er jeg så dårlig til. Derfor kan jeg ikke selv 

kontakte nogle og få hjælp til det. 

  

For en del af disse børn er det tydeligt, at muligheden for at formulere deres 
tanker på skrift på BørneLinket gør kommunikationen lettere, og at det kan 
være et første skridt til også at få sat ord på tingene i den virkelige verden (se 
eksempel 1, kapitel 3).  

Handlemuligheder  børn og unges erfaringer med at stoppe 
eller undslippe volden 

Det er kendetegnende for mange af børnene og de unge, at de ofte føler sig 
helt alene og ikke synes, de har nogen steder at gå hen med deres oplevelser. 
Der er flere eksempler i chatmaterialet på børn og unge, der har forsøgt at 
fortælle om den vold, de oplever i deres familie, til en voksen de kender, fx den 
ikkevoldelige forælder eller en skolelærer. Det fremgår af de unges oplevelser, 
at de ikke altid er blevet, eller har følt sig, forstået eller troet af den pågældende 
voksne. Det har desværre for nogle af de unge resulteret i en manglende tro på, 
at der er nogen i det sociale system  eller nogen voksne overhovedet  der vil 
være interesseret i at hjælpe dem. I de fleste tilfælde, hvor unge har sådanne 
dårlige erfaringer med at betro sig til en voksen, forsøger moderator at opfordre 
den unge til alligevel at forsøge sig igen med at fortælle en voksen i 
omgivelserne om volden.  

For nogle af børnene/de unge kan det være en længerevarende proces at finde 
frem til en måde at få det sagt på, men andre gange er konkret rådgivning 
tilsyneladende med til at skabe følelsen af handlemulighed. I nedenstående 
eksempel får en bruger rådgivning fra moderator om konkrete 
handlemuligheder i forhold til at fortælle en voksen om sin voldelige stedfar:  

Moderator 
[Barn] - har du en lærer eller en anden voksen, som du taler godt med eller 

som du stoler på? 

Barn Nej. jeg stoler ikke på nogen  
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Moderator [Barn] - Men det du oplever med din stedfar, skal du ikke gå alene med... 

 
[..] 

Barn  jamen hvad skal jeg så gøre  

Moderator [Barn] - Du bliver nødt til at snakke med voksen, som så kan hjælpe dig... 

 

[..] 

Barn  jeg har jo ingen!! 

 

[..] 

Moderator [Barn] - Har du det meget dårligt med dine lærer i skolen? 

Barn  de har sagt jeg skulle gå til min mor 

 

[..] 

Moderator 
[Barn] - Hm, ikke det bedste svar!...når man siger sådan noget til éns lærer, så 

skal de faktisk hjælpe... 

Barn  det troede jeg også de ville. men nej  

 

[..] 

Moderator [Barn] - Går du på klub? 

 

[..] 

Barn  der er ingen klub i nærheden  

 

[..] 

Moderator [Barn] - er der en sundhedsplejerske på din skole? 

 

[..] 

Barn  

ja, men jeg går på en meget lille skole, og der kommer hun kun 2 eller 3 gange om 

året.[..] tror kun hun kommer hvis lærerne ringer til hende, og min lærer sagde jo 

bare at jeg skulle snakke med min mor. 

Moderator 
[Barn] - er der en anden lærer du kan tale med, end den du talte med 

tidligere? 

Barn  det tror jeg ikke.? 

[..] 

 

Moderator 

[Barn] - jeg tænker, at du måske kan gå til din skoleinspektør i stedet for til 

din lærer. Du kan enten fortælle ham/hende, hvad problemet er, eller få ham 

hende til at kontakte skolepsykologen... 

Barn  okay tak, det skal jeg prøve. 

  

Der er også eksempler på, at børn og unge på BørneLinket aktivt forsøger at 
være støttende over for hinanden i forhold til nødvendigheden af at fortælle om 
volden til en voksen:   
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Barn 1 

[..]Du kan prøve at skrive en seddel til en lærer om din situation, og at du er bange 

for at det hele bliver meget værre. Det kan jo også være at de siger, at de har 

mistanke om at tingene ikke er, som de burde være. 

Barn 2  
min lærer har spurgt mig nogen gange om der er nogen ting der hjemme som ikk er 

så godt  

Barn 2  men jeg tør ikk fortælle for så vil min far gøre noget meget slemt  

 

[..] 

Barn 1  Aha.. Hmmm.. Hvad med din mor? 

Barn 2  Jeg har ik nogen mor  

Barn 1  
Det er jeg ked af.. Men hvis du er bange for at han gør noget hvis du siger det, så 

kan du jo også gå direkte til politiet. 

Barn 2  nej det tør jeg slet ik  

Barn  1  
Men han kan jo ikke røre dig så. Du bør virkelig ikke lade være ligeså lang tid som 

jeg... [..] 

  

Anbringelse uden for hjemmet  

Barn   
jamen der var 2 mænd fra kommunen og de spurgte om nogle ting og sådan lidt og 

så sagde de at jeg ik sku hjem til min far igen 

 

Chatmaterialet rummer flere eksempler på, at børn og unge bliver anbragt uden 
for hjemmet i løbet af den tid, de chatter på BørneLinket (se også eksempler i 
kapitel 3). For flere er der tale om, at anbringelsen sker på baggrund af, at 
børnene endelig har taget mod til sig og fortalt en voksen om det, de udsættes 
for derhjemme. I flere af disse tilfælde er der tale om børn, der både udsættes 
for fysisk vold og seksuelle overgreb.   

Chatmaterialet viser, at det for mange af disse børn er forbundet med mange og 
svære overvejelser at tage skridtet om at fortælle om volden. Et gennemgående 
tema for disse børn er angsten for, om voldsudøveren vil kunne komme efter 
dem, selv efter en anbringelse uden for hjemmet. Eller at volden efterfølgende 
vil gå ud over andre i familien, som i nedenstående eksempel om en 13-årig 
pige, der for tre uger siden er blevet anbragt uden for hjemmet sammen med 
sin lillesøster efter at have fortalt om overgreb fra farens side. Nu er pigen 
bekymret for, hvad der skal ske med deres mor:  

Barn  
[det er] ret svært [at være anbragt] fordi jeg er bange for hvad han gør ved mor nu 

fordi jeg ikke kan passe på hende 
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Pigen fortæller, at faren tidligere har truet hende med, at han vil gøre ting ved 
moren, hvis hun fortæller om overgrebene. På moderators opfordring om at 
fortælle anbringelsesstedet om sin bekymring svarer pigen:   

Barn  Men moderator hvad nu hvis de så ikke vil tro mig eller hvis det allerede er for sent 

 

Chatmaterialet viser i det hele taget, at børnene (ikke overraskende) har det 
svært i tiden efter en anbringelse. Selv om det for nogle børn reelt er forbundet 
med en umiddelbar lettelse over at være sluppet væk fra volden, trænger ikke 
mindst skyldfølelsen sig på.  

En dreng, der er blevet anbragt uden for hjemmet efter, at han selv har betroet 
sig til en klubpædagog, er belastet af, at han ikke ved, hvad der efterfølgende er 
sket med hans far.   

Moderator [Barn] er der nogen som du har talt med i dag om hvor ked af det du er? 

Barn   Nej 

Barn   
de voksne prøvet på at snak med mig men jeg kastet bar ting efter dem og råbte og 

væltede en reol 

 

Succeshistorier 

Det skal også nævnes, at der på trods af de mange barrierer og overvejelser, 
børnene og de unge oplever i forhold til at fortælle om volden til omgivelserne, 
også i BørneLinkets levetid er flere eksempler på, hvad man kan kalde 
succeshistorier  i den forstand at der er børn og unge, der melder tilbage til 
moderatoren, at de har fulgt rådene, de har fået på BørneLinket, og hvordan det 
efterfølgende er gået.   

Nedenfor er et eksempel på et barn, der har haft megen tid i Det private rum

 

med moderatoren, og som nu er kommet væk hjemmefra. Umiddelbart efter 
skriver barnet tilbage til moderatoren:  

Barn   

Jeg er kommet væk, og det er virkelig skønt. Troede ikke det kunne føles så rart. 

Men det gør det. [..] så hvis du ku fik du et kæme smækkys og et kram og et 

forsigtigt tak.. fordi du fik skubbet til mig på så kort tid. Troede ikke det nogensinde 

skulle lykkes så du må tænke dig til en kæmpe buket røde roser som tak. 

Troede virkelig aldrig det skulle lykkes

  

For nogle børn måles succesen i en mindre, men også meget positiv, målestok. 
En pige, der gjorde brug af BørneLinket et halvt år tidligere, fortæller, at volden 
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fra faderens side nu er ophørt efter, at hun via en venindes forældre fik gjort 
opmærksom på, hvor belastet hun var af vold fra sin fars side.   

Barn  
[..] Det mest utrolige skete i går, min far kom og sagde undskyld til mig efter at have 

råbt af mig. derfor besluttede jeg mig for at kigge forbi igen [på BørneLinket]. 

 

Pigen fortæller, at faderen stadig kan råbe højt ind imellem, og moderator 
spørger, om pigen bliver bange, når hendes far råber:    

Barn  
Moderator  I starten gjorde jeg.. Men det lagde jeg også pludselig mærke til igår - 

at jeg faktisk ikke er bange for ham mere.. 

Barn   Moderator - Det er svært at forklare, men føler mig meget stærkere nu.. 
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Kap 3. Eksempel på et konkret forløb 

Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal få det sagt

  

Et eksempel på en fast bruger af BørneLinket er en 12-årig dreng, der gennem 
mere end et år logger sig regelmæssigt på BørneLinket. I lange perioder er han 
på så godt som hver uge og ofte alle tre dage.   

Drengen fortæller, at han bor alene med sin far. Moren, der er psykisk syg, bor 
ikke hos dem mere, og drengen ser hende sjældent. Drengen fortæller, at hans 
far udsætter ham for vold i form af både fysisk vold og seksuelle overgreb. 
Dette har stået på, siden drengen var ca. fem år, og det begyndte, da moren 
blev indlagt og siden ikke flyttede tilbage til familien. Drengen fortæller, at hans 
far siger, det er drengens skyld, at hans mor blev syg og, at det er derfor, han 
slår ham.   

Det er meget svært for drengen at fortælle om, hvad hans far udsætter ham for. 
I den første tid på BørneLinket er han meget bekymret for, om han kan regne 
med 100 % anonymitet og spørger flere gange moderator: Du siger det ikke til 
nogen, vel, og du kan ikke finde ud af hvem jeg er, vel? Gradvist får drengen 
dog opbygget en tillid til, at han kan bruge BørneLinket uden at frygte for at få 
afsløret sin identitet. Men det er stadig meget vanskeligt for ham at finde mod til 
at sætte ord på de ting, han har oplevet fra faderens side. I det hele taget er det 
støtte til at få brudt tavsheden, der er omdrejningspunktet i den rådgivning, 
drengen får gennem sit lange forløb på BørneLinket. Han chatter primært én-til-
én med den faste moderator, men det sker også, at en af de andre faste 
brugere kommenterer på hans oplevelser og rådgiver ud fra egne erfaringer. 
Hvis nogle af de andre børn stiller spørgsmål, svarer han som regel, men han 
opsøger ikke selv dialogen med de andre børn. Drengens chat på BørneLinket 
veksler mellem det åbne chatrum og Det private rum . Men oftest søger han 
den direkte dialog med moderator.   

Den første hurdle i drengens forløb er, hvordan han skal få fortalt en voksen om 
de ting, han oplever hjemme, så volden og overgrebene mod ham kan stoppe:   

Barn jeg har slet ik lyst til at leve 

Moderator

 

Det kan jeg godt forstå, du siger, men der er mulighed for, at dit liv kan 

ændre sig, så du ikke behøver at leve som nu... 

Barn Okay 
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Moderator

 
Hvad tænker du om det? 

Barn det ved jeg ikk rigtigt 

Barn jeg ka ikk sige det til nogen  

Moderator

 
Hvad er det, der gør, at der ikke er nogen, du kan sige det til? 

Barn jeg er bange 

Moderator

 

Bange for at sige det, eller bange for, hvad der skal ske, eller bange fordi din 

far har sagt, at du ikke må fortælle det til nogen? 

Barn det hele  

Moderator

 

Okay. Men hvis vi nu forestiller os, at du ikke er bange for at sige det til 

nogen, ville du så have lyst til at fortælle det til nogen? 

Barn Ja 

Moderator

 

Okay. hvis du skulle fortælle det til nogen, hvem skulle det så være? 

Barn en nede fra klubben 

Moderator

 

Ham/hende fra klubben, er det én, du taler godt med? 

Barn Ja 

Moderator

 

Hvis du fortalte ham det, hvad ville du så gerne have, at han skulle gøre? 

Barn hjælpe mig så min far ik gør mig noget mere 

 

Drengen er meget bange for, hvad der vil ske, hvis han betror sig til 
klubpædagogen, og han stiller mange spørgsmål herom til moderator: Hvad vil 
kommunen gøre? Vil hans far komme i fængsel? Og hvordan kan han være 
sikker på, at hans far ikke kan finde ham og gøre ham noget både før og efter 
en eventuel fængselsstraf?  Efter et forløb, hvor drengen over tid har fået svar 
på de fleste af disse spørgsmål, konkluderer han, at han alligevel ikke tror, han 
kan finde ud af at få det sagt til sin klubpædagog. Moderator og et andet barn 
på chatten giver gode råd til, hvordan han konkret kan overvinde denne hurdle:  

Moderator 

[Barn 1] - Har du mulighed for, at gå hen til ham og sige til ham, at du gerne 

vil tale med ham alene, og om I ikke kan gøre det sted, hvor I ikke bliver 

forstyrret? 

Barn 1 moderator - ja  

 

[..] 

Moderator 

[Barn1] - Når du så har sagt det, og I er kommet et sted hen, hvor I kan sidde i 

fred, så kan du starte med at sige, at du gerne vil tale med ham om noget der 

foregår derhjemme...noget som gør, at du ikke har det godt. 

Barn 1 Ja 

Barn 2  
[Barn 1], du kan også sige, at det bare er rigtig svært for dig. at du er bange for 

hvad han vil sige til det...  
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Moderator [Barn 1] - hvad tænker du om de forslag, du har fået? 

Barn 1 det er fine nok, jeg er bar så bange for at fortælle det til ham  

 
[..] 

Barn 2 [Barn 1], ku du skrive det? 

Barn 1 
[Barn 2] - nej det ville jeg ikk bryde mig om, jeg er bange for at jeg vil tabe brevet 

eller at der er nogen der finder det 

Barn 1 jeg tror jeg snakker med ham når jeg kommer der ned i morgen  

 

Dagen efter ovenstående dialog logger drengen på igen, da BørneLinket åbner. 
Han fortæller, at han alligevel ikke tror, han kan komme i klubben, da hans far 
har slået ham ret voldsomt, og han har mange mærker i ansigtet og på kroppen. 
Han er også bekymret for om hans arm er brækket, men vil ikke på skadestuen. 
Moderator foreslår, at drengen alligevel tager i klubben med det formål at 
fortælle klubpædagogen om volden og måske få ham til at tage med på 
skadestue. Efter en længere chat beslutter drengen sig for at sende en sms til 
sin klubpædagog og får aftalt at mødes med ham uden for klubben.   

Da drengen næste dag igen logger på BørneLinket, fortæller han, at han er 
blevet anbragt på en akut institution:  

Barn 1 

[Klubpædagogen] ringede til den sociale døgnvagt og så kom de så hen til 

klubben og snakkede med mig og [klubpædagogen]. [De] ringede efter politiet og 

så kom de også så blev jeg kørt ud på en akutinstitution hvor jeg så skal bo det 

næste stykke tid. Da jeg kom derud snakkede vi med dem og de tog mig med på 

skadestuen hvor de tjekkede min arm og alle mine mærker i hovedet og på ryggen 

 

Moderator

 

Det lyder rigtig godt. Var din arm så brækket? 

Barn  ja 2 steder 

 

Drengen giver udtryk for en umiddelbar lettelse over at være kommet væk fra 
volden, overgrebene og faderen, men er samtidig meget belastet af de mange 
spørgsmål, den nye situation udløser. Gennem det næste lille års tid har 
drengen en meget tæt kontakt med moderator (som er den samme i den 
periode). Moderator følger ham meget tæt i de mange vanskelige situationer 
hans nye tilværelse bringer ham ud i. Drengen har jævnligt kontakt med børne- 
og ungdomspsykiatrien og får reguleret en medicinsk behandling. Drengen har 
en række kraftige psykiske reaktioner, bl.a. en meget aggressiv adfærd både 
over for andre børn og unge og over for de pædagoger, der er på institutionen. 
Han kæmper en indre kamp og plages af alt fra skyldfølelse, ubehagelige 
minder om overgrebene, der hjemsøger ham, både når han er vågen, og når 
han sover, skamfølelse og mobning fra andre børn. I perioder oplever drengen 
alvorlig dødsangst og lider af selvmordstanker.  
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Via chatmaterialet får man indtryk af, at BørneLinket, og ikke mindst kontakten 
til moderator, bliver en form for livsnerve for drengen. Han oplever i løbet af 
disse måneder at blive smidt ud af skolen og udvikler et begyndende misbrug af 
alkohol og hash. Ud over selve den forandring det er at blive anbragt uden for 
hjemmet, er der flere begivenheder, der påvirker ham i negativ retning: morens 
selvmordsforsøg, retssagen mod faderen der får en længere fængselsstraf, og 
flytning fra to institutioner.  

På BørneLinket udvikler drengen sammen med moderator en samtale-teknik, 
der meget konkret støtter ham i det kaos, han er i, og hjælper ham til at sætte 
ord på sine mange følelser. Tit og ofte får drengen konkrete råd til, hvordan han 
eksempelvis skal få talt med pædagogerne på den institution, hvor han bor og 
få forklaret dem, hvorfor han ind imellem gør nogle dumme ting . De konkrete 
handleanvisninger følges ofte op af, at han næste gang på BørneLinket 
fortæller moderator, hvordan forsøget på samtale er forløbet, og hvad der ellers 
er sket siden sidst. I flere tilfælde sker det, at drengen synes, det er for svært at 
få hul på at formulere sig, fx over for pædagogerne på anbringelsesstedet eller 
politiet i forbindelse med afhøring og retssag. I flere af disse situationer løses 
drengens manglende mod på at formulere sig mundtligt ved, at han i stedet 
viser pædagogerne på skærmen (eller politiet i et print), hvad han har chattet 
med moderator om.  

Drengens forløb tematiserer også en række erfaringer med mødet med 
systemet

 

ud fra barnets eller den unges perspektiv. Gennem sin chat med 
moderator får drengen sat ord på sine tanker om alle de tiltag, indsatser og 
foranstaltninger, der sker i forløbet. Det skinner igennem, at han har mange 
negative erfaringer med det sociale system, og at han generelt ikke har meget 
tillid til, at han kan få hjælp til at få det bedre.  

En rød tråd gennem drengens forløb er hans kamp med følelsen af skyld og 
skam. Han vender igen og igen tilbage til dette tema i sin chat med moderator 
og får på den måde vendt og drejet sine tanker og følelser om et meget 
vanskeligt og komplekst følelsesmæssigt problem. Det er indtrykket, at drengen 
gennem sit lange forløb på BørneLinket har gavn af den relation og tætte 
dialog, han får opbygget sammen med moderator. Det er imidlertid også 
tydeligt, at drengens vanskeligheder i den virkelige verden er meget komplekse, 
og at han formentlig vil have behov for omfattende støtte og behandling i lang 
tid fremover.  

Drengens forløb på BørneLinket slutter, da den faste moderator stopper. Han 
fortæller samme dag, at han  igen 

 

har dummet sig og er flippet ud , og at 
han netop har fået at vide, at han, bl.a. som konsekvens heraf, ikke kan blive 
boende på den institution, hvor han bor. Så den kaotiske tilstand drengen har 
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befundet sig i, siden det for næsten et år siden lykkedes ham at blive fjernet fra 
sin voldelige far, ser fortsat kaotisk ud:  

Barn  
det er li meget, men jeg har fået af vide at jeg ikk kan være her mere og at jeg ska 

væk her fra i morgen  

Moderator 

 

[Barn 1] - Hvor skal du hen i morgen så? 

Barn  aner det ikk  

Barn  det ved de vidst ikk engang selv  

Moderator 

 

[Barn] - Er du kommet til at gøre nogen fortræd? 

Barn  ja os det  

Barn  jeg er ked af det jeg har gjort og jeg er ked af at du stopper ...  

  

Dagen efter logger drengen på for sidste gang:  

System  [Barn] ankommet til chatten. 

Moderator Hej [Barn] og velkommen  

Barn  Hej 

Barn  er du den moderator der plejer at være her ?  

Moderator 
Her er kun os to på indtil videre - har du lyst til at snakke lidt med mig indtil 

der kommer flere på? 

Moderator Nej jeg plejer at være moderator på et af de andre link  

Barn  Okay 

System  [Barn] loggede af. 
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Kap 4. Metodiske erfaringer med 
BørneLinket  

Udviklingen og driften af BørneLinket om vold har i høj grad formet sig som et 
metodeudviklingsprojekt, hvor Børns Vilkår løbende har gjort sig erfaringer og 
afprøvet forskellige metoder til at imødekomme de udfordringer, der opstod 
undervejs. I dette afsnit præsenteres en række af de væsentligste metodiske 
erfaringer, projektet har givet anledning til.  

Moderators rolle 

Et helt centralt og gennemgående omdrejningspunkt for metodeudviklingen i 
projektet knytter sig til selve moderator-rollen, der som udgangspunkt var 
defineret ud fra følgende tre hovedfunktioner:  

1. At overvåge, at chatten foregår på en ordentlig måde og sikre en god tone  i 
chatten, så der ikke er børn, der får ubehagelige oplevelser eller bliver 
forulempet, mens de er i chatten. 

2. At være garant for en sikker chat , dvs. bl.a. sikre, at børnene ikke videregiver 
private oplysninger. Ud over at kunne kommentere indlæg, har moderatoren 
også teknisk mulighed for med det samme at slette uønsket eller forulempende 
tekst, med øjeblikkelig virkning at logge en bruger af BørneLinket, at give 
advarsler og/eller at give karantæne fra BørneLinket.  

3. At støtte børnene i at chatte med hinanden og i et begrænset omfang svare på 
konkrete spørgsmål om vold fra børnene og de unge.   

Oprindelig var det altså tanken, at moderators rolle skulle være forholdsvis 
tilbagetrukket. Der var ikke som udgangspunkt tænkt en meget aktiv 
rådgivningsfunktion ind i moderator-rollen, da formålet med BørneLinket netop 
var at få børnene og de unge til at chatte med hinanden. Hvis børnene havde 
brug for egentlig rådgivning (én-til-én), forventede man, at de ville gøre brug af 
andre af de eksisterende tilbud, fx Børnechatten.     

Allerede i forbindelse med den første erfaringsopsamling, der blev foretaget 
efter de første fem måneder af BørneLinkets levetid, blev det tydeligt, at 
moderator havde en langt mere fremtrædende og aktiv rolle på BørneLinket end 
oprindeligt tiltænkt. Der tegnede sig en tendens til, at i hvert fald en mindre 
gruppe børn og unge i højere grad søgte eller havde behov for rådgivning og 
én-til-én kontakt med moderator frem for egentlig chat med andre børn og unge. 
Så allerede tidligt i forløbet blev der sat fokus på at afsøge og udvikle indholdet 
af og rammerne for moderator-funktionen. Overordnet kan den 
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metodeudvikling, der har fundet sted i forhold til moderator-rollen, siges at 
udspille sig omkring følgende akse:   

 

Igangsætter------------facilitator------------vejleder------------rådgiver------------terapeut 

    

Udviklingen og udforskningen af moderator-rollen ud fra denne akse er foregået 
som et løbende udviklingspunkt i projektet. Opsummerende kan erfaringerne 
skitseres ud fra følgende tre faser i projektet:  

 

1. periode med en fast moderator (september 2006  december 2007) 

 

2. periode med ny moderator og introduktion af emner (december 2007  marts 
2008) 

 

3. periode med to moderatorer og emneorienteret chat (marts 2007  september 
2008)  

Metodeerfaringer fra 1. periode med en fast moderator 
De første 14 måneder af projektet var der tilknyttet en fast, gennemgående 
moderator til BørneLinket. Som sagt udviklede moderator-rollen sig allerede 
tidligt i forløbet i retningen af en mere aktiv vejledende og rådgivende rolle. 
Flere forhold spillede ind herpå.   

For det første viste det sig nødvendigt, at moderatoren indledningsvis chatter 
med det barn, der logger på først for at undgå, at vedkommende bare logger af 
igen, fordi der ikke er andre børn og unge at chatte med. I flere tilfælde viste det 
sig, at den indledende chat mellem moderator og det første barn på 
BørneLinket resulterede i, at barnet fik hul på at fortælle om sine erfaringer med 
vold og derfor gerne ville fortsætte én-til-én dialogen med moderator, selvom 
andre børn og unge loggede på. Selvom moderator i begyndelsen forsøgte at få 
børnene til at skrive med hinanden, fx ved at henlede opmærksomheden på og 
inddrage nytilkomne brugere, var det kendetegnende for en gruppe af børn og 
unge på BørneLinket, at de foretrak den mere direkte chat med moderator. For 
en gruppe børn og unge var det for svært selv at fortælle om deres oplevelser, 
og de fandt det nemmere, at moderator stillede spørgsmål, som de så kunne 
vælge at svare på eller lade være.   

Moderator 
[Barn] - er der noget bestemt omkring det, du godt vil tale om? Eller vil du 

helst have, at jeg spørger dig om noget, som du så skal svare på? 

Barn  vil helst bar svare 

Moderator [Barn] - Helt ok. Og husk at sige til, hvis der kommer et spørgsmål, du ikke 



    

50

 
har lyst til at svare på, ok? 

Barn  okay' 

  

Et andet forhold, der havde indflydelse på, at moderator fik en mere 
fremtrædende rolle end tiltænkt, var karakteren af de vanskeligheder, børnene 
og de unge bragte frem på BørneLinket for at chatte om.  

Flere af børnene og de unge havde så alvorlige erfaringer med vold og 
overgreb, at det kunne virke skræmmende og afskrækkende for andre børn at 
læse om. For nogle børn og unge betød det, at de kom i tvivl om, hvorvidt de 
havde ret til at være på BørneLinket, fordi deres erfaringer med vold ikke var så 
alvorlige , som dem de andre kunne berette om (se kapitel 2, afsnit om hvad er 

vold). Derfor valgte moderator at trække nogle af børnene med de tungeste 
problemer ind i Det private rum , et lukket chatrum, hvor kun det pågældende 
barn og moderator kan se, hvad der chattes om. Tanken med det var, at de 
andre børn og unge kunne fortsætte deres chat i det åbne chatrum samtidig 
med, at det eller de børn, der var belastede af meget tunge problemer, kunne få 
en mere individuel rådgivning af moderator.  

Konsekvensen af at gøre brug af Det private rum på denne måde i forhold til 
børn og unge med meget belastende erfaringer med vold og overgreb var 
imidlertid, at mange af de børn og unge, der ved et par lejligheder havde fået 
tilbudt en individuel chat med moderator i Det private rum , var tilbøjelige til 
fortsat at søge en målrettet én-til-én relation med moderator de næste gange de 
loggede på. Eftersom det i de første 14 måneder også var den samme 
moderator, der var tilknyttet BørneLinket, kunne børnene og de unge let samle 
tråden op med moderator med det samme de loggede på og eksempelvis 
fortælle om nye hændelser med volden eller reaktioner fra omgivelserne på 
deres forsøg på at stoppe den. For disse børn og unge fremstår det derfor som 
en fordel, at de ikke behøver at fortælle deres historie forfra, hver gang de 
logger på, hvilket de ofte vil være nødt til, hvis de skal chatte med nye børn i 
den åbne chat på BørneLinket.   

Moderator Hej! Vil du bare være inde i chatrummet, eller vil du tale med mig? 

Barn 

ville ønske jeg havde overskud til det. men... det er også bare svært, hvis vi alle 

sidder med problemer, for hvem skal så være den stærke.. men også den ene 

gang hvor der var en som blev ved at ville give masser af råd osv, uden rigtig at 

vide nogen om det. Det var ret ubehageligt..  

 

Analyse af chatmaterialet viser, at det til tider har været en uhyre vanskelig og 
krævende rolle for moderator både at skulle fungere som moderator af det åbne 
chatrum og samtidig støtte, vejlede og rådgive børn med meget tunge 



    

51

 
problemer i et næsten terapi-lignende forløb i Det private rum . I enkelte 
situationer har moderator skulle håndtere en individuel rådgivning af op til 4-5 
børn og unge ad gangen.  

Moderators meget intensive kontakt med en mindre gruppe faste brugere med 
meget belastende oplevelser med vold betød, at det kunne være vanskeligere 
for moderator også at igangsætte og fastholde nye brugere af chatten og støtte 
de øvrige børn i at chatte med hinanden. Det betød ind imellem, at nogle af 
børnene eller de unge i den åbne chat undrede sig over, at der ikke var mere 
aktivitet på chatten på trods af, at flere brugere var logget på.   

Barn  Øhm hvorfor er der noqen her inde som er her men ikke skriver ?? Hmmm ?

 

Moderator 

[Barn]- Nogen af dem, kan godt lide at være herinde...og en gang i mellem, 

hvis der er en helt speciel grund til det, er der nogen, som jeg snakker med i 

et privatrum.  

 

Der er også eksempler på, at nye brugere (eller strejfere) logger hurtigere af, 
hvis de enten ikke synes deres erfaringer med vold er alvorlige nok, 
sammenlignet med dem der chattes om, eller fordi chatten mellem de mere 
faste brugere er for indforstået og vanskelig at bryde ind i.   

Væsentlige metodeerfaringer fra denne periode er således præget af, at 
BørneLinket i tiltagende grad blev brugt af en mindre gruppe faste brugere, der 
var logget på i store dele af åbningstiden. I forhold til denne gruppe udviklede 
moderator-rollen sig ind i en gråzone mellem rådgivning og terapi. Analysen af 
chatmaterialet viser, at én-til-én relationen kom til at fylde mere og mere i denne 
periode, og at Det private rum  også blev brugt tiltagende. I begyndelsen fordi 
det var for svært for børnene at fortælle detaljeret om hvilke overgreb, de havde 
været udsat for, og fordi moderator ønskede at skærme de andre børn fra at 
læse om de ofte meget grænseoverskridende oplevelser. Men efterhånden 
udviklede brugen af Det private rum  sig til, at enkelte af børnene bad om at 
chatte direkte med moderator, så snart de loggede på, for at kunne samle 
tråden op fra sidst uden at være nødt til at sætte eventuelle nye brugere ind i 
deres historie. 

Metodeerfaringer fra 2. periode med en ny moderator og lancering af 
emner  

Barn  
moderator - i svigter lidt os, og det er jeg ked af.. ligesom med den gamle 

moderator, hun stoppede os bar li pludselig  

 

I forbindelse med at den faste moderator opsagde sin stilling, og en ny 
moderator skulle overtage opgaven, blev det besluttet at indføre enkelte 
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ændringer i rammerne for chatten på BørneLinket. Formålet med ændringerne 
var at undersøge, om det ville være muligt med få justeringer i højere grad at 
understøtte, at børnene og de unge chattede mere med hinanden og mindre 
med moderator. Følgende ændringer blev introduceret: 

 
En tidsmæssig begrænsning på børnene/de unges chat med moderator i Det 
private rum  til maksimalt en halv time ad gangen. 

 

Et månedens emne  blev introduceret for to ud af BørneLinkets tre åbningsdage. 
Det betød, at chatten på disse dage som udgangspunkt skulle handle om et på 
forhånd afstukket emne om vold. Børnene og de unge blev opfordret til at komme 
med forslag til emner, de gerne ville chatte om. Der kom forslag som venner til 
nogen, som bliver slået ... hvad skal man gøre som ven? , Meld dine forældre, 
hvis de slår dig, fordi de har jo selv lagt op til det , og At ens forældre nedgør en, 
såsom at fortælle barnet, at det er dumt, egoistisk, flabet, doven.

  

På trods af at der fra Børns Vilkårs side blev gjort meget for at tage ordentligt 
afsked med den første moderator og forberede brugerne på skiftet til en ny 
moderator, som i øvrigt var en mand, reagerede gruppen af faste brugere 
meget stærkt på forandringen. Det udløste en heftig diskussion blandt primært 
faste brugere og enkelte gengangere på BørneLinket. Kritikken gik dels på den 
nye moderators måde at køre chatten på, dels på idéen med de faste emner14.   

Moderator

 

Vi skal til at lave lidt om på chatten fra næste uge. Nu bliver den tema-

emner  

Barn 
Må jeg så ikke snak herinde [i det private rum] mere? Og hvorfor ændrer I så 

meget i det? først kommer der en ny moderator og så bliver det hele lavet om :(  

  

Reaktionerne på forandringerne var primært båret frem af en mindre gruppe 
faste brugere, der udtrykte frustration dels over, at den personlige kontakt med 
den moderator, som havde været der i 14 måneder, var brudt, dels at den nye 
moderator var en mand. Ca. en måneds tid efter den gamle moderator var holdt 
op, har en af de faste brugere denne kommentar:  

Barn  

Der er faktisk flere af dem som plejer at komme her som slet ikke har været her 

efter du kom, for vi fik alle at vide at det var en mand og så var der nogen som blev 

kede af det 

                                                     

 

14 Børns Vilkår indførte i denne periode en klagemulighed for de utilfredse brugere af 

BørneLinket. Formålet var dels at lytte til kritikken fra de brugere, som var meget utilfredse med 

forandringerne, dels at forhindre at drøftelserne kom til at fylde alt for meget på BørneLinket og 

dermed afholdt nye brugere fra at komme med. På trods af at kritikken havde fyldt meget på 

BørneLinket, tog kun ganske få børn imod klagemuligheden. Essensen, af den kritik disse børn 

kom med, var, at de ikke ønskede faste emner.  
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Kendetegnende for moderator-rollen i denne 2. periode var ønsket om at 
begrænse de forløb, hvor moderator fik en meget tydelig rådgiverrolle eller 
halvterapeutisk rolle. Den nye moderator fortsatte dog i en overgangsperiode en 
del af én-til-én rådgivningen med et helt begrænset antal faste brugere og 
introducerede meget gradvist den mere målrettede opgave med at få børnene 
til at chatte med hinanden.   

Det fremgår af chatmaterialet fra denne periode, at det  på trods af de massive 
protester  delvist lykkedes at få etableret et skifte i moderator-rollen i retning af 
mindre rådgivning og terapi. Det lykkedes moderator at holde fast i et mere 
bevidst fokus på at få børnene til at chatte med hinanden om et emne frem for 
på at få hvert enkelt barn til at fortælle sin historie.  

Metodeerfaringer fra 3. periode med to moderatorer  
I den sidste periode af projektet blev der indført yderligere et par ændringer, der 
endnu mere betonede udviklingen af moderator-rollen i retning af mindre fokus 
på den enkeltes chat med moderator og mere fokus på børnenes chat med 
hinanden. 

 

Frem for at have én gennemgående moderator blev der i projektets sidste fase 
tilknyttet to moderatorer på BørneLinket.  

 

Reglerne for brugen af Det private rum  blev yderligere skærpet, så det kun skulle 
bruges i de tilfælde, hvor børn eller unge ønskede at opgive anonymitet med 
henblik på at få hjælp i den virkelige verden.  

Det fremgår af chatmaterialet fra denne periode, at der også ved denne 
forandring var en reaktion hos nogle af brugerne over de annoncerede 
forandringer. Det er tydeligt, at gruppen af faste brugere og gengangerne hurtigt 
aflæser og kommenterer forskelle i moderatorernes tilgange til at guide chatten. 
Flere af de faste brugere falder fra, men det er også indtrykket fra denne 
periode, at flere nye brugere, der ikke kender til BørneLinkets historie, kommer 
til og bruger BørneLinket efter de nye regler. Tendensen er, at de meget tunge 
voldserfaringer bliver mindre dominerende i chatrummet. Brugerne chatter 
generelt mere med hinanden end én-til-én med moderator. Chatforløbene 
mellem børnene og de unge er generelt af kortere varighed end én-til-én 
chatten med moderator. Til gengæld sker det oftere, at tre til fire børn og unge 
chatter sammen i et stykke tid. 

Åben chat som kommunikationsform  børnenes brug af BørneLinket 
På baggrund af det samlede forløb for projektet Chatrum for børn og unge i 
voldsramte familier er det muligt at uddrage en række metodiske erfaringer om 
chat som kommunikationsform.  Chatsamtaler mellem børn og unge er som 
genre kendetegnet ved udveksling af korte, hurtige beskeder  og ofte af kort 
varighed. En chat-samtale med flere deltagere har ikke nødvendigvis et 
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fortløbende forløb, men kan når som helst afbrydes af en af deltagerne og har 
ofte mere karakter af parallelsamtale(r) end egentlig dialog.  

Den hurtige, delvis uforpligtende kommunikationsform kendetegner også i en 
vis udstrækning børnene og de unges chat på BørneLinket. Det fremgår, at 
flere af børnene multitasker, de kan godt lave flere ting samtidig med, at de 
chatter på BørneLinket, fx være på MSN eller snakke med nogen, der lige 
kommer ind i rummet, hvor de opholder sig. Det sker også, at børnene hurtigt 
logger af, fordi deres forældre kommer hjem, eller de på anden måde bliver 
afbrudt. Så logger børnene hurtigt af for måske at logge på igen senere. I 
nedenstående eksempel logger en 12-årig dreng af efter 10 minutter, midt i at 
han er ved at fortælle om den vold, som både ham og hans mor udsættes for 
fra farens side. Små to timer senere logger han på igen og forklarer:   

Moderator

 

Hej igen 

Barn Hej 

Barn  jeg var nød til at gå tidligere fordi min far var sur  

Moderator Det lyder ikke rart. Er du okay? 

 

[..] 

Barn  det ved jeg ik rigtigt 

Barn  har det afhelvede til  

Moderator 

 

Det er jeg ked af at høre. Var han sådan rigtig sur? 

Barn  Ja 

  

Det er dog også en erfaring fra BørneLinket, at chat som kommunikationsform 
kan udvikle sig til koncentrerede, langvarige samtale-forløb. Ikke mindst i den 
første periode med en fast moderator er der eksempler på faste brugere, der 
bruger chatten til længere rådgivnings- og samtaleforløb, hvor de gennem 
mange uger eller måneder fortæller meget detaljeret om deres opvækst med 
vold i familien og eksempelvis har et længere forløb, hvor de meget detaljeret 
får beskrevet konkrete voldserfaringer eller overgreb, de har været udsat for.   

Åben chat frem for telefonrådgivning (Børnetelefonen) og lukket chat 
(Børnechatten) 
En del børn og unge giver eksplicit udtryk for, at muligheden for at udtrykke sig 
på skrift frem for mundtligt, fx via Børnetelefonen, er afgørende for deres valg 
om at fortælle om volden. Angsten for at begynde at græde er især 
fremherskende blandt drenge og dermed en barriere i forhold til at gøre brug af 
en telefonrådgivning. På BørneLinket gør det ikke så meget, hvis man skulle 
komme til at græde, for der er ingen, der opdager det. Der er også flere, der 
fremhæver, at det er en fordel ved BørneLinket, at man kan sidde ubemærket 
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på sit værelse, uden at nogen, fx forældrene, undrer sig over 

 
og måske 

kommer og spørger ind til 

 
hvem man snakker med.   

Moderator Du kan måske ringe til BørneTelefonen? 

Barn   nej, helst ikke 

Moderator Må jeg spørge om, hvorfor du ikke har lyst til at ringe? 

Barn 
kan ikke lide det der med at side og snakke, kan bedre lide at man stille kan side 

og skrive 

 

For flere af børnene og de unge ser det ud til, at den mere uforpligtende 
chatform er velegnet til at få snakket om de ofte vanskelige og hemmeligheds 
omspundne oplevelser med vold og overgreb. Børnene og de unge har 
mulighed for at tage sig den tid, de har brug for til at svare, evt. helt logge af og 
vende tilbage senere. I modsætning til eksempelvis Børnechatten, hvor børn og 
unge chatter én-til-én med en rådgiver, ser det ud til, at netop det, at 
BørneLinket giver mulighed for at være til stede i chatrummet uden selv at være 
aktiv hele tiden, kan være en hjælp for nogle børn og unge. Chatten på 
BørneLinket er på børnenes præmisser i den forstand, at de så at sige kan 
hoppe ud og ind af samtalen og dermed få de pauser, de har behov for i forhold 
til at fortælle om deres vanskeligheder i deres eget tempo.   

Også det, at BørneLinket er en åben chat, hvor man har mulighed for at kigge 
med, før man selv logger sig på, omtales som en fordel af nogle af børnene og 
de unge. De fortæller, at de har fulgt med i chatten et stykke tid, før de selv 
beslutter sig for at logge på.   

Brug af humør-ikoner 
Flere af børnene benytter sig af muligheden for at anvende humør-ikoner i 

deres tekst (smileys). Særligt bliver smileys med det triste , vrede  og 

glade 

 

udtryk brugt, ofte i stedet for ord. Det får de andre brugere eller 
moderatoren til at spørge, hvad der er galt/godt.  

Barn 1  

 

Barn 2  Barn 1 - Er der noget galt? 

Barn 3  Barn 1 - hvad skyldes tåren? 

Barn 1  det hele  

Barn 2  Barn 1 - Hvad er det hele? 

Barn 3  uh lyder skidt... noget du vil tale om her? 

Barn 1  min far banker mig  
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Moderatoren skriver med fed i chatten for at adskille sig tydeligt fra de øvrige 
brugere. Derfor kan en irettesættelse om fx ikke at måtte spørge andre om, hvor 
i landet de bor, godt virke meget voldsomt og vredt. Derfor bruger moderatoren 

ofte den smilende smiley for at indikere, at hun hverken er sur eller vred. 
Moderatoren bruger også ofte den glade smiley, når nye brugere bydes 
velkommen i chatten.  

Det lader således til, at visuelle ikoner som smileys  som børnene formentlig 
allerede bruger i sms, mails og chat i øvrigt  også er udmærkede redskaber i 
en chat som BørneLinket, fordi børnene på den måde har mulighed for med få 
midler at udtrykke eller fremhæve vanskelige følelsesmæssige ting på en enkel 
måde.  

Anonymitetens indbyggede dilemma  chat som et 
identitetseksperimentarium 
En central, generel erfaring fra projektet knytter sig til børnene og de unges 
mulighed for anonymitet. Som det fremgik af kapitel 2, lægger børnene og de 
unge stor vægt på muligheden for at være anonyme, og de spørger ofte ind til, 
om de nu kan være helt sikre på, at ingen kan finde ud af, hvem de er. 
Anonymiteten har imidlertid samtidig et indbygget dilemma, når det gælder chat 
på internettet: Anonymiteten kan åbne op for ærlighed og løfte sløret fra tabuer, 
men den kan også være en forklædning, der giver plads til eksperimenter med 
identiteter.   

Undersøgelser af børn og unges adfærd i chatrum viser, at børn og unge 
generelt bruger anonymiteten til at eksperimentere med identitet på forskellige 
måder. Mange synes, det kan være spændende og sjovt at give sig ud for at 
være en anden, end man er. I en chatsammenhæng som BørneLinket stiller det 
moderator over for nogle særlige udfordringer ikke at kunne være sikker på, at 
folk er dem, de udgiver sig for at være. Det er indtrykket fra chatmaterialet, at 
hovedparten af BørneLinkets brugere logger på med et profilnavn , men ellers i 
det store hele er på som sig selv . Det virker, som om mange børn og unge 
reelt bruger chatten som et aflastningssted for tanker og følelser og ikke 
primært er optaget af at bruge chatten som et identitetslaboratorium, hvor det at 
udgive sig for at være noget andet, end man er, er i fokus. Mange børn og unge 
har måske netop gået og tumlet med tanker, de ikke umiddelbart har haft mod 
til at fortælle til andre. På chatten har de fået mulighed for en spontan reaktion 
på deres oplevelser og tanker, uden de af den grund risikerer at blotte sig, mere 
end de har lyst til.  

Det metodiske udgangspunkt på BørneLinket har været at tage børnene og de 
unges beskrivelser af deres oplevelser med vold for pålydende. Der er dog 
enkelte eksempler på brugere, hvis adfærd på BørneLinket har rejst tvivl om 
deres motiver for at chatte, og om vedkommende brugers historier og erfaringer 
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var reelle. I et enkelt tilfælde har Børns Vilkår fået bekræftet en mistanke om, at 
en bruger loggede på med flere brugerprofiler med forskellige  og meget 
voldsomme  historier. Det er en vigtig erfaring fra dette forløb, at 
moderatorerne får tilbudt supervision dels til at håndtere de meget voldsomme 
historier på chatten, dels til at håndtere en mistanke om, at en bruger 
misbruger  chatten15.   

Behovet for supervision 
Moderatorerne på BørneLinket har løbende haft mulighed for at gøre brug af 
Børns Vilkårs tilbud om supervision. Moderatorerne fremhæver det som en 
samlet erfaring fra forløbet, at supervision er et vigtigt og helt nødvendigt fagligt 
redskab i forhold til at håndtere de mange dilemmaer, der opstår i forbindelse 
med børnene og de unges chat på BørneLinket. Ikke mindst er det vigtigt, at 
moderatorerne er opmærksomme på, at de ikke udvikler en generel skepsis 
over for voldsomme oplevelser som vold og overgreb på baggrund af en eller få 
enkelte historier, der har vist sig ikke at være reelle. Supervision er også et 
fagligt redskab, der kan være med til at sikre, at moderator bevarer fokus på at 
støtte børnene i at søge hjælp i den virkelige verden, hvis de har behov for det.   

For de børn og unge, der får etableret en meget tæt relation til moderator, kan 
moderator få en funktion som container eller ventil for børnenes problemer. 
Det kan komme til at betyde, at børnene ikke får (den nødvendige støtte til at få) 
taget skridtet til at søge hjælpen i den virkelige verden, selvom denne 
konsekvens på ingen måde er tilsigtet.  

Tekniske erfaringer 
Overordnet set har det tekniske set-up omkring BørneLinket fungeret 
tilfredsstillende. Et par indledningsvise opstartproblemer blev udbedret, og de 
tekniske begyndervanskeligheder var mest generende for moderator vurderet 
ud fra chatmaterialet. Der er kun ganske få eksempler på, at børnene 
kommenterer eller udtrykker usikkerhed over de tekniske forhold i chatten.   

BørneLinket har gjort brug af en såkaldt blokeringsfunktion, som er indkøbt 
særligt til projektet. Blokeringsfunktionen gør det muligt for moderator at slette 
indlæg, der indeholder uønskede oplysninger om børnene i løbet af max tre 
sekunder. Selvom børnene både via hjemmesiden og moderatorer er blevet 
gjort opmærksomme på, at de ikke må udveksle navne, telefonnumre, 
mailadresser eller lignende, når de chatter på BørneLinket, er det alligevel sket 
nogle gange, at børnene har forsøgt sig med at udveksle e-mail-adresser eller 
arto-profiler med henblik på videre chat. Funktionen er også i mindst ét tilfælde 

                                                     

 

15 I den forbindelse kan det fx også være relevant, at moderatorerne har kendskab til 
fænomenet Munchausen by Internet, se fx http://en.wikipedia.org/wiki/Munchausen_by_Internet

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Munchausen_by_Internet
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blevet brugt i forhold til en person (vurderet til at være en voksen), som udviste 
upassende interesse i at få kontakt med nogle af børnene.  

Moderatorerne fremhæver, at det er af stor betydning, at de tekniske forhold 
omkring chatten fungerer. Eventuelle tekniske problemer skaber meget 
forstyrrende utryghed hos moderatorerne ( Fik barnet min besked? , 
Fungerede censur-knappen? osv.). I et enkelt tilfælde måtte moderator lukke 

BørneLinket før tid, fordi den funktion, der skulle udelukke en bruger fra chatten, 
ikke fungerede, og vedkommende bruger blev ved med at logge sig på og 
chikanere chatten.   

Registrering og dokumentation 
Det vil altid være forbundet med metodiske forbehold at registrere data fra en 
anonym chat eller rådgivning. Man kan ikke vide, om folk er de personer, de 
udgiver sig for at være, eller om de ting, de oplyser, fx om køn og alder, er i 
overensstemmelse med virkeligheden. Disse forbehold til trods viser 
erfaringerne (og chatmaterialet) fra BørneLinket dog, at der med fordel kunne 
udvikles en mere systematisk registrering af brugeroplysninger og -adfærd på 
nettet. De foreliggende registreringer på BørneLinket er ikke foretaget på en 
måde, der giver tilstrækkelig mulighed for at bearbejde og analysere data 
efterfølgende. En opkvalificering af dette aspekt af Børns Vilkårs arbejde vil 
fremadrettet øge mulighederne for dels at sammenligne (og krydse) data, dels 
at vurdere bevægelser og forandringer i børnene og de unges brug af et givet 
tiltag løbende. I det konkrete projekt om BørneLinket kunne det fx have været 
interessant at analysere de forskellige data i relation til de forskellige moderator-
modeller, der har været afprøvet i projektet.  
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Kap 5. Afsluttende opsamling  

Chatrum for børn og unge i voldsramte familier  er et 3-årigt projekt under 
Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn 
i familien 2005- 200816. Projektet har været udført i et samarbejde mellem 
Børns Vilkår og Udsatte-enheden i Servicestyrelsen. Servicestyrelsens Børn & 
Ungeenhed har skrevet den afsluttende erfaringsopsamling. I projektperioden 
har Børns Vilkår udviklet og gennem en toårig periode drevet et særligt chatrum 
for børn og unge kaldet BørneLinket .   

Hvad kendetegner de børn og unge der bruger BørneLinket? 

Projektet har resulteret i en række vigtige erfaringer i forhold til at drive et 
chatrum for målgruppen børn og unge med erfaringer med vold . 
Projektperioden har i høj grad tydeliggjort, at børn og unge med erfaringer med 
vold er en meget bred målgruppe, hvis karakteristika og problemstillinger 
spænder meget bredt.  

At dømme ud fra børnene og de unges egne beskrivelser af deres erfaringer, 
har langt de fleste af BørneLinkets brugere selv oplevet en form for vold. 
Analysen af chatmaterialet viser, at man kan skelne mellem fem typiske bruger-
tilgange til voldsproblematikken på BørneLinket: 

6. Vennen, der ikke selv har oplevet vold, men som henvender sig pga. en ven, 
der udsættes for vold 

7. Hjælperen, der måske tidligere (men ikke nødvendigvis) selv har oplevet vold, 
og som primært er på chatten for at hjælpe andre 

8. Debutanten, der har oplevet vold en enkelt eller ganske få gange  
9. Børn og unge med erfaringer med vold i familien. De har typisk i perioder eller 

få gange oplevet vold i deres familie  eller været vidne til vold i familien 
10. Børn og unge, der er vokset op med, og selv har været udsat for, vold i hele 

eller store dele af deres barndom  

Børnene og de unges forskellige tilgange til voldsproblematikken afspejler sig 
også delvis i de tre typiske brugertyper på BørneLinket: strejferen, gengangeren 
og den faste bruger.  

Hvilke former for vold har børnene og de unge erfaringer med? 

I projektet skelnes der mellem fysisk, psykisk og seksuel vold. Børns Vilkårs 
registreringer fra BørneLinkets toårige levetid viser, at 750 børn og unge 
fortæller om erfaringer med fysisk vold, mens 520 børn og unge fortæller om 
                                                     

 

16 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008, 
Ligestillingsministeriet, april 2005. Se http://www.lige.dk/files/PDF/voldshandlingsplan2005.pdf

  

http://www.lige.dk/files/PDF/voldshandlingsplan2005.pdf
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erfaringer med seksuel vold eller overgreb. Endelig er psykisk vold registreret 
som voldsform i 468 tilfælde (ofte har børnene og de unge været udsat for flere 
voldsformer). De oplyste tal skal dog tages med forbehold.   

Det har været overraskende for projektet, at forholdsvis mange børn og unge 
fortæller, at de har været udsat for seksuelle overgreb. Det er også 
overraskende, at det er forholdsvis grove og tunge voldserfaringer, der fylder i 
chatten på BørneLinket. Samtidig er projektets målsætning om særligt at nå ud 
til børn og unge, der ikke tidligere har fortalt nogen, at de lever i en voldsramt 
familie, i nogen udstrækning nået. Det er indtrykket fra analysen af det 
omfattende chatmateriale, at det ikke mindst er den meget tabuiserede og 
hemmelighedsomgærdede vold i familierne, som børnene og de unge bringer 
frem på BørneLinket. En del børn og unge har ikke tidligere fortalt nogen om 
den vold eller de overgreb, de oplever. Til gengæld er voldsformer som 
kærestevold, gadevold eller bandevold ikke så ofte repræsenteret på chatten.  

Det svære skridt at bryde tavsheden 

Et væsentligt formål med BørneLinket har været at skabe et sted, hvor børn og 
unge med voldserfaringer kunne få mulighed for at sætte ord på deres 
oplevelser og udveksle deres erfaringer med ligesindede.  

Projektet viser, at det med BørneLinket i en vis udtrækning er lykkedes at skabe 
sådan et sted. Der har været aktivitet på BørneLinket på alle åbningsdage. 
Samlet set er der registreret 1.505 brugere i løbet af projektperioden. Tallet skal 
tages med forbehold og kan ikke direkte læses som et udtryk for, hvor mange 
børn der reelt har brugt BørneLinket, da nogle børn fx logger på med flere 
profilnavne. På den anden side har flere børn og unge måske siddet og læst 
med på hjemmesiden uden at logge sig på og på den måde fået mulighed for at 
spejle sig i andre børn og unges lignende eller forskellige problemer med vold.   

En stor del af de børn, der har brugt BørneLinket, har ikke tidligere fortalt om 
volden til andre. Eller også har de forsøgt at fortælle om volden uden at blive 
hørt eller forstået. Der er flere eksempler fra BørneLinket på børn og unge, der 

 

med støtte fra ikke mindst moderator 

 

tager skridtet videre og får fortalt om 
volden, ikke bare i cyberspace, men også IRL, som det hedder på chat-sprog, 
dvs. i den virkelige verden (In Real Life). At dette ofte er en beslutning, der har 
store konsekvenser for børnene, ses også af det case forløb, der er beskrevet i 
kapitel 3.   

Erfaringerne fra BørneLinket viser imidlertid også, at lige netop det at skulle 
sætte ord på en hemmelighed, som barnet eller den unge måske har båret på 
gennem flere år, er en meget stor udfordring for mange af disse børn. Mange af 
børnene er så belastede af volden og af den hemmeligholdelse, der omgiver 
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den, at de ikke har det fornødne overskud til at chatte med de andre børn om 
deres oplevelser. Erfaringerne fra projektet peger på, at den åbne chat mellem 
børnene fungerer bedst, når børn og unge, der er mindre belastede af deres 
oplevelser med vold, chatter sammen.   

Indblik i børns reaktioner på vold 
Chatmaterialet giver samlet set et tankevækkende indblik i nogle af de barske 
konsekvenser, mange børn og unge oplever som følge af en opvækst med vold 
i familien. Reaktionsmønstre og skadevirkninger som følge af volden er 
komplekse og har mange facetter, og der kan ikke udledes et entydigt billede. 
Men børnenes og de unges mange beskrivelser af, hvordan de oplever voldens 
væsen på krop og sjæl, kan være med til at bibringe en forståelse, som er vigtig 
i det professionelle arbejde med at opspore og støtte børnene på så tidligt et 
tidspunkt som muligt. Chatmaterialet rummer flere eksempler, der understreger 
betydningen af, at de faggrupper, der i det daglige møder børnene og de unge, 
er opmærksomme på de tegn, signaler eller direkte udsagn, som børnene og de 
unge kommer med. Ikke mindst er det vigtigt, at disse fagpersoner er 
opmærksomme på deres handlemuligheder og handlepligt i relation hertil. 

Metodiske erfaringer  

Kan voldsramte børn chatte med hinanden om vold? 
Det, der er så stor en følelsesmæssig udfordring for børnene  at fortælle om 
volden  har også været en central metodisk udfordring for projektet. Et helt 
overordnet spørgsmål, som erfaringerne fra BørneLinket rejser, er, i hvilket 
omfang børn og unge med meget belastende oplevelser med vold og overgreb, 
som de ikke tidligere har delt med andre, er i stand til at chatte med ligestillede 
om deres oplevelser. Projektet viser, at det kræver et overskud at kunne 
formulere og dele så belastende erfaringer med andre. Et overskud, som i hvert 
fald en del af børnene og de unge tydeligvis ikke har. Eksempelvis udtrykker 
nogle af børnene og de unge over for moderator, at de ikke har lyst til eller 
magter at få råd fra de andre børn og unge på BørneLinket, fordi de ikke har 
oplevet det samme og derfor ikke forstår, hvad det drejer sig om.   

Moderator, rådgiver eller terapeut? 
Det centrale omdrejningspunkt for projektets metodeudvikling knytter sig til 
moderator-rollen. Moderator er den voksne fagperson, der overvåger, at chatten 
foregår på en ordentlig måde. Moderator-rollen var oprindeligt tænkt som relativ 
tilbagetrukket, men den udviklede sig i takt med, at nogle af børnene havde 
vanskeligheder med at sætte ord på deres erfaringer. Udviklingen gik i retning 
af en meget aktiv rådgiverrolle, der 

 

i forhold til visse brugere af chatten 

 

tangerede terapi. En del af børnene og de unge med de mest belastende 
voldserfaringer brugte tydeligvis BørneLinket til gradvist at etablere en tæt og 
fortrolig relation til moderator og altså i højere grad en én-til-én chat med 
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moderator. En åben chat med ligestillede kræver i en vis udtrækning en 
forholden sig til og refleksion over andres erfaringer, som mange af børnene 
ikke magtede. Projektet viser, at børnenes forskellige belastningsgrader udløser 
forskellige behov i forhold til moderator funktionen. Det betyder eksempelvis, at 
nogle af børnene og de unge søger en mere terapi-lignende relation til 
moderator, hvilket kan være uhensigtsmæssigt. Dels for barnet eller den unge, 
hvis den terapilignende relation kommer til at stå i stedet for den behandling, 
barnet har brug for i den virkelige verden, dels for chatrums formen der netop er 
baseret på, at børnene og de unge skal chatte med hinanden. I det 
fremadrettede arbejde med at udvikle netbaserede tilbud til denne målgruppe, 
er det derfor nødvendigt med en mere præcis afklaring af, hvordan man bedst 
muligt tager højde for de forskellige behov, børnene har. Og i højere grad 
målretter de enkelte tilbud herefter. 

Chat som kommunikationsform  uforpligtende og fleksibelt 
Projektets har undervejs afprøvet tre forskellige modeller, der hver på forskellig 
vis har afsøgt og udforsket muligheder og begrænsninger i moderator-rollen. 
Opsummerende kan det konstateres, at der er elementer af BørneLinkets 
metode, der appellerer til visse børn og unge med erfaringer med vold. I sig selv 
ser det ud til, at den chatform, BørneLinket har rammesat, giver en del af disse 
børn og unge den anonymitet og det tidsmæssige spillerum, som en mere 
direkte rådgivning pr. telefon ikke giver mulighed for. Det er indtrykket, at 
chatrummets anonyme og uforpligtende form appellerer til nogle af de børn og 
unge, der har brug for tid fx til at beslutte sig for at fortælle omgivelserne om 
den vold, de oplever i hjemmet. Der også børn, der fremhæver det tekniske 
forhold, at deres chat på BørneLinket ikke efterlader spor  på computeren, som 
afgørende, fordi deres forældre ikke må se, at de har søgt rådgivning. For nogle 
af disse børn er Børnetelefonen af samme årsag ikke en mulighed.   

En del af børnene profiterer af, at samtalen på BørneLinket i så stor 
udstrækning kan foregå på deres præmisser, fx at de har mulighed for at logge 
af og komme tilbage senere, hvis der er behov for det. Børnene har mere tid til 
at svare end i en almindelig telefonsamtale, og de behøver ikke være så bange 
for at komme til at græde. Netop angsten for (eller det pinlige ved) at komme til 
at græde fremhæves af flere, ikke mindst drenge, som en væsentlig barriere i 
forhold til at snakke med andre om den vold, de oplever. Denne erfaring 
rummer et vigtigt metodisk element, som formentlig med fordel kan udforskes 
mere.  

Det åbne chatrum  at spejle sig i andres erfaringer/at tage tilløb til at 
bryde tavsheden 
Ligeledes synes konstruktionen af BørneLinket som et åbent chatrum, hvor 
børnene og de unge kan læse med på chatten uden selv at logge på, før de er 
klar til det, at være en fordel for en del af disse børn og unge. For nogle 
begynder tilløbet til beslutningen om at bryde tavsheden og hemmeligheden 
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netop i muligheden for lidt på afstand at spejle sig i og reflektere over andre 
børn og unges lignende eller måske anderledes erfaringer med vold. Det 
afgørende er her, at børnene og de unge selv bestemmer, hvornår de er parate 
til at logge på, og at de til hver en tid kan logge af, hvis det bliver for svært. I 
den forstand er BørneLinket et medie, der på mange måder fungerer på 
børnene og de unges vilkår og præmisser.  

Omvendt viser projektet også, at det rummer dilemmaer, at chatrummet er et 
åbent rum, hvor alle kan læse med. Det kan være voldsomt og i nogle tilfælde 
grænseoverskridende for andre børn at sidde og læse med om de meget 
voldsomme oplevelser med vold og overgreb. I projektet har moderatorerne 
været opmærksomme på dette og har i mange tilfælde trukket børn og unge 
med meget voldsomme oplevelser med vold ind i Det private rum , hvor 
børnene så kunne fortælle om deres oplevelser i en lukket sammenhæng kun 
for moderator.  

Relationens betydning  tillid og kontinuitet 
Muligheden for, at børnene og de unge på BørneLinket kunne chatte med 
moderator i et lukket rum, var oprindelig tænkt som en beskyttelse af børn og 
unge mod pludselig at skulle forholde sig til eller læse om meget voldsomme 
oplevelser om vold og overgreb. Erfaringerne fra projektet tyder imidlertid på, at 
børnene og de unge, der har brugt BørneLinket, i høj grad selv har søgt den 
lukkede og nære relation med moderator i et omfang, der på sin vis gik ud over 
projektets oprindelige metode.   

En del af børnene og de unge har lagt meget stor vægt på selve relationen til 
moderator og på det forhold, at moderator (i hvert fald i projektets første periode 
på ca. 14 måneder) var en gennemgående person. På Børnechatten, et andet 
af Børns Vilkårs netbaserede rådgivningstilbud, kan det være en ny person, 
man chatter med fra gang til gang, men en del af de børn og unge, der har gjort 
brug af BørneLinket, lægger netop vægt på kontinuiteten i, at de ikke skal 
begynde forfra på deres historie igen og igen. De stærke reaktioner fra en del af 
børnene og de unge, da den første faste moderator skulle stoppe, vidner om, at 
det for en del af børnene og de unge i denne målgruppe er meget sårbart både 
at opbygge tillidsfulde relationer og tilsvarende sårbart, når de brydes.  

At det for en del af børnene har så stor betydning at skabe en relation til 
moderator rummer en række potentielle dilemmaer og udfordringer, som skal 
overvejes nøje i forhold til fremtidige tiltag på området. Dels er det en meget 
sårbar løsning i tilfælde af sygdom, jobskifte mv. Dels viser erfaringerne fra 
projektet, at det er en meget krævende opgave for en fast moderator at være 
relationsperson på et velbesøgt chatrum tre gange tre timer om ugen  også 
selvom der tilbydes løbende supervision til moderator. 
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Endelig må man nøgternt overveje, om et chatrum er velegnet til langvarige 
forløb med børn og unge, der har traumatiske erfaringer med vold i familien, 
eller om chatrummet ikke snarere skal ses som et muligt (og vigtigt) skridt på en 
længere vej om at få hjælp i den virkelige verden. Det er en faglig udfordring, at 
få børnene til at fortælle om deres oplevelser uden at presse dem til at søge 
hjælp. Men samtidig kan det også være fagligt problematisk at fastholde 
børnene for længe i en anonym chat-relation i en situation, hvor de åbenlyst har 
brug for hjælp. Projektets erfaringer med mere målrettet at bruge Det private 
rum  til at hjælpe børnene med at få hjælp i den virkelige verden er måske en 
model, der med fordel kan videreudvikles.   

Behovet for supervision  
Projektet viser, at det er særdeles vigtigt, at moderator har en solid viden om de 
muligheder og risici, der er forbundet med at drive et chatrum på internettet. 
Moderator må hele tiden være opmærksom på brugernes adfærd i chatrummet, 
dels for at sikre, at de børn og unge, der logger sig på, får en god og tryg 
oplevelse, dels for hurtigt at kunne opspore de tilfælde, hvor nogen misbruger 
chatrummet. Det er generelt en udfordring at udføre anonym rådgivning, og i en 
skriftlig, netbaseret form har man endnu mindre at vurdere henvendelserne på.   

En udfordring for det fremadrettede arbejde er at sikre en løbende supervision, 
så man er opmærksom på, at man som moderator ikke udvikler en overdreven 
skepsis, der forstyrrer eller belaster kontakten med børnene, når deres historier 
ikke passer. Reelt er der historier, der er meget ekstreme, og det er vigtigt 
løbende at støtte moderatorerne i deres arbejde med en faglig, kvalificeret 
håndtering heraf. Det er også centralt at sikre moderators fokus på at støtte 
børnene og de unge til at søge hjælp i den virkelige verden.  

Chatrummet som et skridt på vejen til at få hjælp i den virkelige verden  
Der er eksempler på, at børn og unge logger på med forskellige navne og 
genfortæller deres egen historie, måske med enkelte ændringer. Projektet viser, 
at børnene ofte spotter dette og kommenterer det over for hinanden. Denne 
erfaring fra projektet er endnu en understregning af, at det er væsentligt at 
holde sig det mål for øje, at man skal få de unge til at søge hjælp i den virkelige 
verden. Der er flere positive tilfælde fra BørneLinket, der viser, at dette kan lade 
sig gøre.   

Den anonyme chat kan være et vigtigt skridt på vejen til at få hjælp, men er ikke 
nødvendigvis det rette medie til at følge børnene i meget lange forløb. Det 
uhensigtsmæssige i de meget lange forløb kan være, at chatten kan komme til 
at fastholde børnene og dermed blive en form for ventil, der betyder, at børnene 
bedre kan udholde det, der dybest set er en uudholdelig situation. Derfor er det 
vigtigt at holde fast i målet om at få børnene til at søge hjælp i den virkelige 
verden.  


