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voksne Af og til bliver vi syge. For det meste i kroppen, men vi kan også blive syge i sindet. Sygdom i sindet
kaldes psykisk sygdom. Når man har en psykisk sygdom, er man ikke helt sig selv. Samtidig kan det være

rigtig svært for andre at forstå, hvad der er galt, hvis de ikke kender noget til psykisk sygdom. Det er specielt
svært for børn at forstå, når en voksen, de holder af, er syg. ”Hvorfor græder mor så meget?”, ”Hvorfor
kommer far ikke op af seng om morgenen?” Nogle børn tror ligefrem, at det er deres skyld. Angst og

depression er to af de mest udbredte psykiske sygdomme i verden. Både i Danmark såvel som i Australien,
hvor jeg er født, kender man til sygdommene, som belaster både den, som er syg og familien omkring. Hver
fjerde eller femte familie skønnes at være ramt. Alle børn har derfor kammerater, der er berørte. Og derfor har
alle – også børn – brug for at vide mere om de psykiske lidelser. Krig, katastrofer og livet som flygtning kan
også skade menneskers psyke. Sygdommen hedder et traume. Også traumer er svære for børn at forstå. Bogen

”snak om det...” er god og hjælpsom. Ord og billeder fortæller om det, som er så svært at forklare. De
fortæller om, hvad vi kan gøre for at holde os sunde i sindet. Bogen hjælper os med at tale om vores tanker og

følelser. Dét er nemlig sundt for både børn og voksne." Bogens er på én gang skrevet for både børn og
voksne. De fleste opslag indeholder: • en tekst til børn på 0-6 år • en tekst til større børn • en tekst til de

voksne (som selv var børn engang :) • Et væld af Pia Olsens illustrationer, der taler til hjertet hos både børn
og voksne Børn kan læse bogen alene, eller voksne kan bruge bogen som en hjælp til at snakke med børnene.

Bogen har tre dele: En del fortæller noget om sindet og psyken, angst, depression, stress, traumer og PTSD 

En anden del handler om børn, der oplever psykisk lidelse i familien   Endelig giver bogen idéer til hvordan vi

kan snakke med børnene om det hele Det er aldrig børnene skyld! Bogens vigtige ærinde er at skabe åbenhed
og formidle viden. Gennem bogens snak om emnet og formidling af relevant viden får børn skabt

sammenhæng mellem det, som de fornemmer og det, som de oplever. De begynder at forstå, og de børn, der
har syge forældre bliver klar over, at det hele ikke er deres skyld. Trods værkets lille omfang på 56 sider,
kommer det ind på de allersværeste temaer omkring de psykiske lidelser. Børn og voksne mødes i et sprog,
som i samspil med Pia Olsens stemningsfulde illustrationer på en gang er klart og kærligt. Sæt ikke bogen op
på hylden! Lad endelig bogen ligge frit tilgængelig, så børnene kan bladre og læse selv. Læs også sammen,
udforsk emnet og snak om billederne. Fortæl om dine egne tanker og vær opmærksom på, hvad børnene

måtte blive optagede af. Bliv her. Lyt og snak videre. God læselyst til alle.
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bliver vi syge. For det meste i kroppen, men vi kan også blive syge i
sindet. Sygdom i sindet kaldes psykisk sygdom. Når man har en
psykisk sygdom, er man ikke helt sig selv. Samtidig kan det være
rigtig svært for andre at forstå, hvad der er galt, hvis de ikke kender
noget til psykisk sygdom. Det er specielt svært for børn at forstå, når
en voksen, de holder af, er syg. ”Hvorfor græder mor så meget?”,
”Hvorfor kommer far ikke op af seng om morgenen?” Nogle børn
tror ligefrem, at det er deres skyld. Angst og depression er to af de
mest udbredte psykiske sygdomme i verden. Både i Danmark såvel
som i Australien, hvor jeg er født, kender man til sygdommene, som
belaster både den, som er syg og familien omkring. Hver fjerde eller

femte familie skønnes at være ramt. Alle børn har derfor
kammerater, der er berørte. Og derfor har alle – også børn – brug for
at vide mere om de psykiske lidelser. Krig, katastrofer og livet som
flygtning kan også skade menneskers psyke. Sygdommen hedder et
traume. Også traumer er svære for børn at forstå. Bogen ”snak om
det...” er god og hjælpsom. Ord og billeder fortæller om det, som er
så svært at forklare. De fortæller om, hvad vi kan gøre for at holde os
sunde i sindet. Bogen hjælper os med at tale om vores tanker og

følelser. Dét er nemlig sundt for både børn og voksne." Bogens er på
én gang skrevet for både børn og voksne. De fleste opslag

indeholder: • en tekst til børn på 0-6 år • en tekst til større børn • en
tekst til de voksne (som selv var børn engang :) • Et væld af Pia
Olsens illustrationer, der taler til hjertet hos både børn og voksne
Børn kan læse bogen alene, eller voksne kan bruge bogen som en

hjælp til at snakke med børnene. Bogen har tre dele: En del fortæller
noget om sindet og psyken, angst, depression, stress, traumer og
PTSD  En anden del handler om børn, der oplever psykisk lidelse i

familien  Endelig giver bogen idéer til hvordan vi kan snakke med

børnene om det hele Det er aldrig børnene skyld! Bogens vigtige
ærinde er at skabe åbenhed og formidle viden. Gennem bogens snak

om emnet og formidling af relevant viden får børn skabt
sammenhæng mellem det, som de fornemmer og det, som de

oplever. De begynder at forstå, og de børn, der har syge forældre
bliver klar over, at det hele ikke er deres skyld. Trods værkets lille
omfang på 56 sider, kommer det ind på de allersværeste temaer

omkring de psykiske lidelser. Børn og voksne mødes i et sprog, som
i samspil med Pia Olsens stemningsfulde illustrationer på en gang er
klart og kærligt. Sæt ikke bogen op på hylden! Lad endelig bogen
ligge frit tilgængelig, så børnene kan bladre og læse selv. Læs også
sammen, udforsk emnet og snak om billederne. Fortæl om dine egne
tanker og vær opmærksom på, hvad børnene måtte blive optagede af.

Bliv her. Lyt og snak videre. God læselyst til alle.
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