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blevet bange for uhyret i en skræmmende film eller bog. På den måde ønsker vi selvfølgelig at trøste dem og
forsikre dem om, at skovtrolden eller øksemorderen ikke ligger på lur under deres seng, når de sover. Andre
gange kan børn (og voksne) være lidt for optaget af fantasifulde helte, der flyver rundt i universet og udøver
urealistiske heltegerninger, og vi kan igen få lyst til at sige: “Det er jo bare en historie.” På den måde vil vi
sikre, at børnene lærer at kende forskel på den virkelige verden og det, som blot er fantasifuldt pjank. Men
måske er historier mere end blot fantasifulde “historier”. Måske er det et væld af viden om den menneskelige

eksistens og en oase af information om, hvordan vi kan tackle livets problemer og udfordringer.

 

Det er bare en historie. Sådan siger vi ofte til børn, der er blevet
bange for uhyret i en skræmmende film eller bog. På den måde
ønsker vi selvfølgelig at trøste dem og forsikre dem om, at

skovtrolden eller øksemorderen ikke ligger på lur under deres seng,
når de sover. Andre gange kan børn (og voksne) være lidt for optaget

af fantasifulde helte, der flyver rundt i universet og udøver
urealistiske heltegerninger, og vi kan igen få lyst til at sige: “Det er
jo bare en historie.” På den måde vil vi sikre, at børnene lærer at

kende forskel på den virkelige verden og det, som blot er fantasifuldt
pjank. Men måske er historier mere end blot fantasifulde “historier”.
Måske er det et væld af viden om den menneskelige eksistens og en
oase af information om, hvordan vi kan tackle livets problemer og
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