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	Indledning	

Mit ønske med dette research projekt er at give pårørende til 

missionærer et billede af nogle af de ting børn går igennem, når 

de sammen med deres forældre rejser til en anden kultur for at 

leve, gå i skole og have sin barndom. Jeg vil undervejs forsøge at 

give nogle bud på, hvordan forældre kan forholde sig til de 

processer børn går igennem. I forlængelse deraf vil jeg også gøre 

mig nogle overvejelser om, hvordan man som pårørende bedst 

kan støtte missionærbørn og bevare en tæt relation, selv om man 

lever langt fra hinanden.  

Først vil der være en kort gennemgang af tre helt grundlæggende 

emner, der er relevante for alle, der rejser til et andet land, eller 

som gerne vil blive bedre til at forstå folk fra andre lande. Hvis 

man er familie eller venner til missionærer eller kommende 

missionærer, kan det også give en baggrundsforståelse for nogle 

af de problemstillinger de står i. Disse tre emner er 

verdensbilleder, kulturchok og transition.  

Det primære fokus ligger på, hvad der sker med børn, som vokser 

op i en anden kultur end deres egen. De børn benævnes med 

adjektivet ”trekulturelle”, fordi deres kultur hverken er 

hjemlandets eller værtslandet kultur, men en helt tredje kultur. 

Et dansk barn, der vokser op i Etiopien, har ofte mere tilfælles 

med et engelsk barn, der er opvokset i Japan, end med et dansk 
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barn, der har levet hele sit liv i Danmark. Ønsket med afsnittet 

om trekulturelle børn er at give en forståelse for, hvad der sker 

med et barn, der rejser fra sin normale kontekst og skal finde sig 

tilrette i en ny kontekst, et land som opleves helt fremmed  og 

blandt mennesker, som taler et helt andet sprog.  Fokus vil også 

være på, hvordan man forandrer sig gennem denne proces, hvad 

det vil sige at være trekulturel og hvilke fordele og ulemper der 

følger med. 

Det sidste afsnit vil være idéer til, hvad man kan gøre som 

pårørende til et trekulturelt barn. Hvad gør man for at få et godt 

og tæt forhold til børn, der vokser op i et andet land? Hvordan 

kan bedsteforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner eller venner 

bevare et godt forhold på trods af afstanden og forandringerne. 

  



Side 6 af 49 

 

Verdensbillede/worldview		
Dette første afsnit handler om verdensbilleder, fordi vores billede 

af verden er grundlæggende for verden og den måde vi møder 

andre mennesker på. For at forstå mennesker fra en anden 

kultur, er man nødt til at forstå, hvad det betyder, at mennesker 

har forskellige verdensbilleder. 

Definition af verdensbillede 
”Den måde hvorpå jeg ser på verden, fra hvor jeg står” (Ruth 

Wall) 

”Det perspektiv vi ser verden med og grunden til, at vi handler, 

som vi gør” (Tine Møberg) 

Isbjerget og træet 
Et verdensbillede er den måde man ser og fortolker verden. Det 

er dit personlige billede af, hvordan verden hænger sammen. 

Verdensbilledet fungerer som et par briller man tager på hver 

morgen og ser verden igennem. Derfor har verdensbilledet en 

afgørende effekt på, hvordan man tænker, træffer beslutninger 

og handler. 

Det er svært at møde mennesker fra en anden kultur fordi måden 

de ser verden på er anderledes. Deres billede af verden og 

hvordan tingene hænger sammen er anderledes.  
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Når man ser et isbjerg, er det kun 10% af isen man ser. De sidste 

90% er skjult og man ved ikke, hvordan det ser ud eller er formet. 

Sådan er det også, når man bevæger sig ind i fremmed kultur. 10 

% procent af kulturen kan man se og forstå umiddelbart, men der 

vil være handlemåder og kommunikation, som er uforståelige for 

den, der er fremmed i kulturen. For at forstå et menneske fra en 

fremmed kultur, er det ikke nok at lære deres sprog, man er også 

nødt til at lære deres kultur at kende. Man skal lære, hvad deres 

verdensbillede er for at forstå dem.   

Man kan beskrive kultur ved, at forestille sig et træ, hvor bladene 

er folks opførsel og den praksis man umiddelbart kan se. Grenene 

er sproget og de symboler og ritualer, der er kendte i denne 

kultur. Stammen er kulturens værdier. Rødderne er historien, 

som lige som værdier er med til at forme menneskene og 

kulturen. For at forstå et menneske fra en anden kultur, er det 

altså ikke nok at se på bladene (opførsel/praksis). Man er nødt til 

at kende sproget og  symboler og ritualer i kulturen. Senere kan 

det blive muligt at forstå værdierne  og til sidst at forstå historien. 

Først da er det muligt at blive i stand til at forstå deres 

verdensbillede.  

En måde at gøre dette på, er at få en god lokal ven, som man kan 

stole på og som kan forklare en, hvad der ikke umiddelbart er 

synligt (de skjulte 90%). Man kan tænke på denne person som en 

kulturel pingvin. En der kan dykke ned under overfladen, og se og 
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forstå de 90 % man ikke selv ser og forstår, og forklare hvordan 

tingene hænger sammen.  

Eksempel: 

Hvis du møder et nyt menneske og gerne vil hilse på 

vedkommende, så ville danskere give hånden. I andre kulturer 

kysser man hinanden på kinden eller bukker for hinanden. For 

nogle vil det være meget svært at række hånden frem og så blive 

kysset på kinden af et fremmed menneske. 

Når man oplever disse store forskelle i verdensbillederne kan 

man risikere at blive ramt af kulturchok.  
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Kulturchok 

Hvad vil det så sige at være ramt af kulturchok?  I dette afsnit 

beskrives, hvad kulturchok er og hvilke stadier man går igennem, 

når man rammes af kulturchok. 

Definition af kulturchok: 
”Kulturchok er når alle de retningslinjer vi lærte som børn ikke 

virker længere” (P.Hibert) 

”Kulturchok er den følelsen af forvirring og desorientering man 

får, når man flytter til et nyt miljø” (K.Oberg) 

Kulturchok i fire stadier 
Kulturchokket skyldes sammenstødet mellem de dybtliggende 

kulturelle overbevisninger man selv har og den adfærd man 

møder i en ny kultur. En adfærd som kan være helt anderledes, 

end hvad man selv kender og forstår. 

Iflg. K. Oberg er der fire stadier som kulturchokket består af. 

1. Fascination: 

Stadie 1 er fascinationen. Her oplever man nye lugte, lyde og 

f.eks. anderledes mad. Man føler sig som en turist. Alt er nyt og 

spændende, man har måske en guide til at hjælpe sig tilrette, og 

man er endnu ikke i reel kontakt med lokalbefolkningen. 

2. Fjendtlighed: 
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Det næste stadie begynder, når man for alvor forholder sig til det 

nye miljø. Man er ikke i stand til at forstå, hvad der sker eller 

forudsige, hvad ens handling forårsager. Man kan opleve, at blive 

fjendtlig overfor den nye kultur og menneskene i kulturen. Dette 

er det mest kritiske tidspunkt i kulturchokket. 

3. Humor. 

Dette tredje stadie bliver kaldt humor, fordi man nu begynder at 

kunne forstå lidt af, hvad der sker. Man oplever, at ting begynder 

at lykkes og oplever derfor større tilfredsstillelse og føler sig 

bedre tilpas. Man bliver bedre til sproget, og i stedet for at 

kritisere kulturen, kan man nu grine af sine egne fejl sammen 

med mennesker fra lokalbefolkningen. 

4. Tilpasning.  

I fjerde stadie er man ved at tilpasse sig den nye kultur. Man kan 

stadig have episoder, hvor man fejler, men i det store hele, kan 

man nu tage de kulturelle forskelle mere afslappet. 

Man skal altså først forstå sit eget og værtslandets verdensbillede 

og gennemgå kulturchokket, før man begynder at føle sig 

hjemme i det nye land. Men sideløbende med dette, går man 

igennem overgangsprocessen, som ikke skyldes et andet 

verdensbillede eller ny kultur, men simpelthen skyldes, at man 

begynder et nyt kapitel i dit liv. 
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Overgang/transition		

For alle mennesker, og ikke bare missionærer eller Trekulturelle 

børn, er overgange en del af livet. F.eks. hvis man flytter til en 

anden by, når man flytter hjemmefra første gang i sit liv, når man 

bliver gift, når man får sit første barn osv. Trekulturelle børn 

oplever disse overgange oftere end andre, og samtidig flytter de 

til en anden kultur, med et andet verdensbillede og gennemgår et 

kulturchok. Derfor skal overgangsprocessen beskrives nærmere 

her, inden vi ser på, hvad der kendetegner et trekulturelt barn. I 

udgangspunktet består en overgang af følgende stadier. 

1. Den etablerede fase 

2. Opbrudsfasen 

3. Overgangsfasen 

4. Ankomstfasen 

5. Nyetableringsfasen 

Se senere skema over faserne i transition.  

Den etablerede fase               

I denne fase er man etableret og tryg. Man føler sig hjemme og 

passer ind. Man er en integreret del af lokalsamfundet og 

deltager aktivt i fællesskabet. Folk kender en, ens omdømme, 

fortid, talenter interesser og man har et socialt netværk. I denne 

fase er man optaget af nutiden og ens nærmeste, og bekymrer sig 

ikke så	meget	om	fremtiden.	 	 	 	
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Opbrudsfasen  

Opbrudsfasen begynder fra den dag beslutningen om forandring 

er taget. Man finder ud af, at man skal flytte, og inderst inde 

begynder man med det samme at forberede sig på det. Man 

begynder ubevidst at bryde op. Man begynder en 

følelsesmæssig løsrivelse, hvor man forliger sig med, at man 

ikke skal være en del af de sociale sammenhænge man er vant 

til. Konkret betyder det at man trækker sig ud af 

ansvarsområder og ikke starter nye projekter eller relationer 

op. Man begynder også at trække sig ud af nogle venskaber, for 

at beskytte sig selv mod afskeden, der kommer. Efterhånden 

som man selv begynder at trække sig fra opgaver og 

relationer, begynder andre også uvægerligt at ekskludere en. 

Man er der jo alligevel ikke så meget længere. På trods af at 

årsagen til at folk ikke længere inkluderer en i fremtidige 

arrangementer og lignende, kan man stadig føle sig afvist. Det 

er vigtigt at tage hånd om dette, så gode relationer ikke bliver 

ødelagt. Til sidst i opbrudsfasen er der mennesker man skal 

sige farvel til på en god måde, et hus der skal pakkes, måske en 

afskedsfest og meget andet. Når man ikke når det hele, er der 

mennesker man kommer til at skuffe, og det kan være årsag til 

skyldfølelse. Fordi opbrudsfasen ofte er langvarig har mange 

relationer forventninger til en, men ofte kan disse 

forventninger ikke indfries.  

Overgangsfasen                                    

Kernen i overgangsprocessen er selve overgangsfasen. Den 

begynder i det øjeblik man forlader et sted og den slutter ikke, 
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når man kommer frem, men først i det øjeblik man vælger, 

bevidst eller ubevidst, at falde til ro og blive en del af den nye 

kultur. Fasen er præget af et ord: KAOS! Alt forandres. For det 

første har man ”mistet” venner og familie og den tryghed og 

stabilitet de giver, og man har endnu ikke nået at danne nye 

relationer. Følelsen af kaos gør også, at man bekymrer sig 

mere om helbred, økonomi, venskab og personlig tryghed end 

man plejer. En hovedpine kan pludselig give mistanke om en 

hjernesvulst, og et nys bliver til en alvorlig lungebetændelse. 

Forældre glemmer at tage sig tid til at lave noget sammen med 

børnene, og konflikter i familien og mellem søskende opstår 

pga. ubetydelige ting. Der opstår ofte også et stort tab af 

selvtillid, fordi det der før var enkelt nu er kompliceret. Den 

voksne føler sig som et barn, fordi man skal begynde forfra 

med sprog og kulturforståelse. Alle de sproglige og kulturelle 

fejl sætter ikke bare i forlegenhed, men gør at man kommer til 

at føle sig flov og dum. Overgangsfasen er en meget hård 

periode. Nutiden er svær og man længes efter fremtiden og 

ønsker og håber at livet på en eller anden måde skal blive 

normal igen. 

Ankomstfase                  

I denne fase er livet ikke kun kaos længere. Men har bestemt 

sig for at tiden er inde til at blive en del af det nye samfund. 

Man skal bare finde ud af, hvordan man gør. Man føler sig 

stadig usikker og sårbar, og reelt bange for om andre vil 

acceptere en. Man tackler typisk denne frygt ved at overdrive 

egne karaktertræk i mødet med nye mennesker. Er man 
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normalt stille og genert, bliver man endnu mere indadvendt. 

Og er man normalt selskabelig og udadvendt, bliver man nu 

højrystet og anmassende. Resultatet bliver, at man bliver 

endnu mere irriteret på sig selv, og føler sig igen både dum og 

flov over sig selv. Nogle dage begynder det at gå lidt bedre, 

man forstår nogle få ting og bliver glad og opløftet, for dagen 

efter at blive stillet et simpelt spørgsmål, som man 

overhovedet ikke kan svare på. I egen kultur ville man nemt 

kunne byde ind med bidrag til relationerne, men her er det 

meget svært. Men ganske langsomt bliver der længere og 

længere tid mellem fejlene og flere små succesoplevelser 

opstår. I denne fase er det især vigtigt med en god vejleder. En 

der kan hjælpe med spørgsmål og som kan hjælpe til at forstå 

hvorfor det man gør og siger måske bliver opfattet forkert.  

Nyetableringsfasen                 

Så skete det endeligt! Man kan se lys for enden af tunnelen. 

Selv om man nogle gange tvivlede på det nogen sinde ville ske. 

Man er blevet en del af fællesskabet. Man er ikke som de der er 

født ind i kulturen, men man føler et tilhørsforhold. Man har 

igen fået en plads i samfundet, man kender sine roller og føler 

sig tryg i kulturen. De andre i fællesskabet kender en og ser på 

en, som en del af fællesskabet. Man kan igen fokusere på 

nutiden i stedet for at længes efter fortiden eller fremtiden. 

Ovenstående er en beskrivelse af en normal overgangsproces. 

Man kan ikke undgå denne proces, men man er nødt til at vide 

og huske på, at det kaos og den forvirring en omstillingsproces 
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giver, er normalt og ikke vil vare evigt. Når man kender 

processen og kan tolke sine egne reaktioner i processen, kan 

man komme nogle af de sværeste prøvelser i forkøbet. Man 

kan tage sig tid til at være følelsesmæssigt med i, hvad der 

sker og dele det med andre.  

Børn gennemgår den samme overgangsproces som voksne. 

Som voksen kan det være svært at forstå det der sker med en i 

en så presset situation som en overgangsproces kan være, 

men for børn kan det være endnu sværere. Det er derfor 

vigtigt, at den voksne hjælper barnet til at sætte ord på de 

tanker og følelser der følger med, når man er i en 

overgangsproces. 
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Model af overgangsprocessen/transition 
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Det	Trekulturelle	barn	

Nu skal vi se nærmere på, hvad det vil sige at være et trekulturelt 

barn (herefter TKB). Grunden til man kalder det trekulturelt, er 

fordi det lever i en helt tredje kultur.  Modellen herunder viser 

hvordan børnene fra den tredje kultur har rødder begge steder, 

men samtidig er splittet mellem dem. Som beskrevet i 

indledningen, kan to trekulturelle børn have mere tilfælles end et 

dansk barn der er opvokset i Danmark og et dansk barn der er 

opvokset i Afrika. De to trekulturelle børn har ikke nødvendigvis 

vokset op i den samme kultur og kommer ikke fra samme kultur. 

Men de har den tredje kultur tilfælles. De føler begge, at deres 

egen kultur er en blanding af flere kulturer.  

 

 

 

 

 

  

Hjem kultur Værtskultur 

Tredje kultur 
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Definition af et trekulturelt barn 
“Et trekulturelt barn er en person, som har tilbragt en væsentlig 

del af sine udviklings år udenfor forældrenes kultur. Det 

trekulturelle barn har oparbejdet et forhold til alle kulturerne 

uden at have fuldstændig ejerskab af nogen af dem. Selv om dele 

af hver kultur bliver gjort til en del af det Trekulturelle barns 

livserfaring, vil følelsen af samhørighed nærmere ligge i forholdet 

til andre mennesker med lignende baggrund” (David Pollock) 

Hvad er det, der kendetegner det trekulturelle barn? De næste 

afsnit tegner en profil af de mest karakteristiske kendetegn ved 

et TKB.  

Positive sider og udfordringer 

Udvidet verdensbillede kontra delt loyalitet 

En stor fordel ved at vokse op i forskellige kulturer er, at barnet 

får lov til at erfare forskelle i geografi, sprog, filosofi og politik. På 

den måde udvides deres billede af verden og de forstår derfor fra 

en tidlig alder, at der er flere måder, at se den samme ting på. 

Det kan til gengæld gøre TKB-eren forvirret, når det handler om 

komplekse ting som politik, nationalfølelse og værdier. Skal de 

f.eks. støtte politikken i hjemlandet, når de ved det er skadeligt 

for værtskulturen? De ønsker at være loyale og gøre det der er 

bedst både for værtslandet og hjemlandet. Når det ikke er muligt, 

føler de sig splittede, fordi de føler sig tvunget til at vælge det 

ene land frem for det andet.  
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Tredimensionelt verdensbillede kontra smertefuldt 

verdensbillede 

Ved at bo i forskellige kulturer lærer TKB-ere at opleve verden på 

en håndgribelig måde. TKB-ere har boet mange steder, kendt 

mange lugte, hørt mange lyde og været i mærkelige situationer. 

De vil derfor kunne forestille sig steder, bare ved at se billeder af 

det. 

Men sammen med denne udvidede forståelse af verden, kommer 

imidlertid også en smertefulde vished om, at der bag 

nyhedshistorierne befinder sig mennesker af kød og blod, ikke 

bare ansigter på en TV-skærm. TKB-ere har set børn der sulter, 

mødt mennesker, der er flygtet fra krig og undertrykkelse og er 

venner med børn, hvis forældre har været udsat for politiske 

kriser, naturkatastrofer og lignende. 

Tværkulturel berigelse kontra uvidenhed om 

hjemkulturen 

TKB-ere har ofte en følelse af ejerskab i og interesse for andre 

kulturer end hjemlandet. Hvis man har boet i forskellige lande, får 

man ofte en kærlighed til disse lande. TKB-ere møder børn fra 

mange forskellige lande og får også interesse for disse lande og 

forståelse for deres kultur. 

Udfordringen ved at tilegne sig tværkulturel kompetence ligger 

imidlertid i, at selv om TKB-ere ved mange fascinerende ting om 

andre kulturer, ved de måske meget lidt om deres egen. De 

kender ikke moden derhjemme og har ikke fulgt med i de trends 
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andre børn går op i. De vil ikke kunne referere til berømte 

fodboldspillere eller skuespillere eller den TV-serie som alle i 

hjemlandet kender og refererer til. Hvad de kan referere til fra 

deres barndom er ikke de andre børns fællesnævner.  

Personlige særtræk 
TKB-ere udvikler som regel en form for kulturel tilpasningsevne, 

som er et grundlæggende redskab de bruger for at overleve de 

mange skift mellem kulturer. TKB-ere bruger selv betegnelsen 

kamæleon for at beskrive, hvordan de efter at have tilbragt en 

smule tid med at observere kan skifte mellem sprog, 

omgangsform og kulturelle skikke, så de hurtigt kan blive en af 

mængden. Selv om det at være en kulturel kamæleon hjælper 

dem med at tilpasse sig blandt jævnaldrende i dagliglivet, vil TKB-

kamæleonen sjældent udvikle kulturel ligevægt noget sted. De 

bliver gode til at tilpasse sig, men man vil ofte kunne se, at de er 

udlændinge pga. udseende, hudfarve eller lignende. 

Et andet særtræk ved TKB-ere er, at de har mange forskellige 

venner med forskellig kulturel og etnisk baggrund og får derved 

evnen til at sætte pris på denne mangfoldighed. De forstår, at 

mennesker uanset baggrund er ligeværdige og de har lært at 

sætte pris på forskelligheden. TKB-ere, som bruger sine erfaringer 

på en god måde, lærer, at der altid er en årsag til folks opførsel, 

hvor mystisk den end virker og kan derfor være mere tålmodige i 

givne situationer.  
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Desværre er der også nogle som får flere fordomme i stedet for 

færre. Måske skyldes det at mange TKB-ere oftest har tilhørt 

elitegrupper, som f.eks. diplomater og forretningsfolk. Deres 

levestandard er normalt langt over gennemsnittet i værtslandet 

og deres livstil inkluderer tjenere, chauffører og lign. Hvis de så 

hører voksne tale nedsættende om værtslandet kan det medvirke 

til, at de kommer til at se ned på folk fra andre kulturer. 

Et tredje særtræk for TKB’ere er, at de på grund af en flygtig 

livsstil i deres opvækst, føler, at livet må leves i nuet. De bliver 

meget impulsive for, hvis de skal nå at gøre det de planlægger, 

må det gøres med det samme. Ironisk nok er det samme årsag 

der gør, at andre TKB-ere har problemer med at lægge planer og 

glæde sig til ting. De har så mange gange oplevet at medvirke i 

skoleteater, være i elevrådet eller lign. og i næste nu finde ud af, 

at de nu skal flytte igen. Så hvorfor lægge planer, når jeg sikkert 

snart rejser?   

Nogle sætter disse oplevelser ind i en religiøs kontekst. En TKB-er 

kan tænke: ”Hvis Gud finder ud af, hvad jeg egentlig vil, tager han 

det fra mig”. Så for at undgå at blive skuffet, nægter TKB’eren at 

indrømme overfor sig selv, og i hvert fald heller ikke overfor 

andre eller Gud, hvad det er de egentlig har lyst til. De venter ofte 

til sidste øjeblik med at lægge planer, så de ikke risikerer at blive 

skuffet. Dette kan senere hen være en stor frustration for deres 

ægtefæller eller børn. 
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Praktiske færdigheder 

Tværkulturel kompetence 

TKB-ere udvikler ofte gode praktiske færdigheder i forbindelse 

med deres barndom. Ved at bo i forskellige kulturer udvikler de 

en tværkulturel kompetence, så de bliver i stand til ikke bare at 

skifte fra kniv og gaffel til pinde, men til at opfatte skjulte 

aspekter eller dybere lag af kulturen og bliver derved gode til at 

bygge bro mellem forskellige grupper af mennesker. Nogle gange 

kan TKB-ere fungere som bindeled og mæglere mellem grupper, 

som har stereotype fordomme overfor hinanden. 

Observation 

TKB-ere kan udvikle specielle færdigheder knyttet til observation, 

fordi deres grundlæggende menneskelige overlevelsesinstinkt har 

gjort, at de har været tvunget til at observere omgivelserne for 

senere at agere i dem. De lærer gennem til tider smertefulde 

erfaringer, at det lønner sig at observere, hvad der sker rundt 

omkring dem, og dernæst prøve at forstå, hvorfor tingene er som 

de er. De har set hvordan opførsel, som ikke lægges mærke til et 

sted, kan virke dybt fornærmende et andet sted. Det kunne være 

madvaner, hilsemetoder og omgangsformer. 

Gode sociale færdigheder 

Det at leve med konstante forandringer, som ofte er en del af 

TKB-livsstilen, gør at mange TKB-ere udvikler gode sociale 

færdigheder. De har udviklet en indre tryghed og stor 

selvsikkerhed. Selv om de ikke nødvendigvis er glade for 
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forandringerne, tror de på, at de kan takle dem. De håndterer 

opbrud godt, fordi de har lært af erfaring, at de er i stand til at 

skabe nye relationer og få gode venner, hvilket gør at de ved de 

kan falde til nye steder. Det giver dem en vished om, at de er i 

stand til at takle nye situationer på en god måde. 

Sprogforståelse 

Det at udvikle gode sprogfærdigheder er nok en af de mest 

anvendelige fordele ved en tværkulturel opvækst. Børn som 

lærer to eller flere sprog tidligt i livet, får en sprogforståelse, der 

gør dem i stand til at lære flere sprog, end dem der først 

begynder at lære et andet sprog som teenager eller voksen. 

Lærer barnet ikke blot det internationale sprog i landet, ofte 

engelsk, men også det lokale sprog vil disse sprogfærdigheder 

give dem en følelses af at høre hjemme i landet, som de bor i. 

Denne hjemme-følelse er vigtig og kan muligvis senere blive 

appliceret på fædrelandet, hvis barnet kommer tilbage og skal 

leve der.  En ulempe kan til gengæld være, at de aldrig for alvor 

bliver gode til at stave på deres eget modersmål, fordi 

undervisningen i deres barndoms skole er foregået på et 

fremmed sprog. 

Rodløshed og rastløshed 
”Det at være TKB-er har gjort, at jeg ser verden som mit hjem og 

at jeg har en tryghed i mødet med nye situationer og mennesker, 

specielt fra andre lande og kulturer. Det har også sine negative 

sider, fordi både amerikanere og udlændinge har problemer med 
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at forholde sig til mig eftersom jeg ikke er nogen typisk 

amerikaner! Det vanskeligste spørgsmål at svare på er stadig, 

hvor jeg kommer fra. Hvor mit hjem er?” (Svar fra en 

spørgeskemaundersøgelse) 

Selv om den, der skriver dette har nydt godt af den tryghed en 

TKB-opvækst kan indeholde, berører vedkommende også to ting 

TKB-ere ofte har tilfælles. En dyb følelse af rodløshed og 

rastløshed. 

To spørgsmål som TKB-ere frygter, er: ”Hvor kommer du fra?” og 

”Hvor er dit hjem?” 

Venskabsmønster 

Venskaber generelt går typisk igennem et bestemt mønster:  

1. Overfladisk fase. Her møder man hinanden første gang og 

småsnakker f.eks. lidt om vejret. 

2. Tryghedsfasen.  Her lærer man hinanden lidt bedre at 

kende, snakker f.eks. om ferier eller andre oplevelser. 

3. Bedømmelsesfase. Nu bliver man lidt mere personlig og 

snakker om politik, religion eller lign. Emner hvor man kan 

være uenige. 

4. Følelsesmæssig fase. Man fortæller om, hvordan man ser på 

livet, sig selv og andre, om man er trist eller glad og hvorfor. 

5. Udleverende fase. Man begynder at afsløre de inderste 

tanker og følelser med den anden. Man fortæller åbent og 

ærligt om drømme og nederlag. Denne sårbarhed fører til 

ægte nærhed og venskab. 
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TKB-ere er ofte hurtige til at knytte nye og dybe venskaber. De 

springer ofte de to første faser over. De har mange erfaringer i at 

starte nye venskaber, enten fordi de selv flytter ofte, eller fordi 

der ofte er stor udskiftning i det internationale miljø, hvor de 

vokser op, f.eks. på den internationale skole.  De ved at, hvis de 

skal få nye venner, er de nødt til at springe ud i det, og begynde 

at dele deres liv med det andet menneske, inden det er væk igen. 

Så hvorfor spilde tiden med unødvendig smalltalk.  

Mange TKB-ere oplever, at politiske kriser, religiøse forskelle, sult 

og nød er en del af deres virkelighed og er derfor ikke svært for 

dem at tale om. De kan derfor have meget nære relationer til folk 

over hele verden, fordi de formår at dele vigtige ting med 

hinanden og fordi deres relationer er så tætte. De kan til gengæld 

få den opfattelse at andre mennesker er overfladiske, fordi det 

ikke er så ligetil for dem at tale om svære emner, med et 

menneske de ikke kender særlig godt. 

Noget der også kan være meget svært er, at de gentagne gange 

har oplevet, at deres bedste ven rejser og at de aldrig ser 

ham/hende igen. Det kan bevirke, at de stopper med at involvere 

sig i nye mennesker. Værre er det, hvis de negligerer smerten ved 

at miste deres bedste ven, og i stedet for at være ked af det 

fornægter denne smerte. Bliver der ikke taget hånd om dette kan 

det blive til uforløst sorg, som beskrives nedenstående. 
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En beskrivelse af TKB’erens rastløse identitet   

TKB’ern Sophia Morton beskriver i artiklen ”Let us possess one 

World” hendes oplevelse af, hvem hun er og hvad det betyder for 

hende at være netop den hun er. 

”Nogle gange tror jeg, at grundmuren i mit liv blev taget fra en 

kulturel støbeform før den havde nået at stivne. Den blev 

dernæst tvunget ned i andre støbeforme, en efter en, så jeg 

beholdt lidt af hver form, men med et sådan resultat, at jeg ikke 

passer helt ind nogen steder. Andre gange tænker jeg på mig selv, 

som den fisk vi fangede, da vi snorklede udenfor Mewaks kyst. 

Mit faktiske udseende skjuler sig i farverne uanset, hvilke 

omgivelser jeg befinder mig i. Jeg er en mester i, at gå ind i 

forskellige roller. Men har jeg min egen farve bortset fra den jeg 

tilpasser mig? Hvis jeg et øjeblik stopper med at spille, bliver jeg 

da gennemsigtig? Et andet billede kunne være: Hvis jeg skræller 

alle de roller væk jeg tager på mig, ville der så være noget at 

finde i midten? Er jeg når alt kommer til alt kun et løg – kun 

summen af mine lag?” 

Uforløst sorg 
Der var ingen begravelse.   

Ingen blomster.        

Ingen ceremoni.            

Der var ingen døde.       

Ingen gråd eller klageråb.           

Kun i mit hjerte.             
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Jeg kan ikke…          

Men jeg gjorde det alligevel  

og ingen vidste at jeg ikke kunne.          

Jeg vil ikke…          

Men ingen andre sagde de ikke ville.     

Så jeg skubbede panikken væk                             

løftede op i kufferten            

og gik om bord på flyet.      

Der var ingen begravelse.                                                                                  

(Digt af Alex Graham James) 

 

Den største udfordring for TKB-ere er at finde deres egen 

identitet. Den næststørste er uforløst sorg. Nogen undrer sig over 

dette, og tænker at TKB-ere har levet et spændende liv. Det er 

svært at finde ud af, hvorfor netop dette er så stort et problem 

for mange TKB-ere, men mange oplever netop sorg pga. af alt det 

de har fået, mennesker eller ting som de var glade for, men som 

de mistede igen. Det kan være lugten på markedet, lyden fra 

fuglene eller andre ting i hverdagen, som de ikke får igen, når de 

rejser. Ting som gav tryghed og var hverdag. Det kan også være 

sværere tab, som f.eks. aldrig at se deres bedste ven igen. Den 

samlede mængde af tab og adskillelser, som TKB-ere oplever i 

barndommen, er ofte meget større end andre oplever i hele 

deres liv. Alle tab, små eller store, anerkendte eller ej, udløser en 

sorgreaktion. Hvis ikke dette bliver håndteret kan den uforløste 

sorg blive ødelæggende for barnet. 
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Paradoksalt nok kan det for TKB-eren virke som om, at denne ved 

at vedkende sig tabet benægter noget af det gode denne har 

fået. Som, hvis man indrømmer, at det var trist at forlade 

bedsteforældrene i hjemlandet, så glæder man sig ikke til at 

komme tilbage til vennerne i den internationale skole. Eller hvis 

man siger, at det er vanskeligt at forlade det land man er vokset 

op i (værtslandet), så sætter man ikke pris på ens familie i 

hjemlandet, der glæder sig til at se en igen. TKB-eren må derfor 

håndtere svære følelsesmæssige kontraster, som ofte overses af 

forældrene og de nære omgivelser.  

Skjulte tab og uforløst sorg 

Mange af TKB-erens mere abstrakte tab kan ligge skjult og bliver 

derfor ikke anerkendt, og når de ikke bliver anerkendt, bliver 

sorgen uforløst. De skjulte tab kan være: 

- Tab af relation til familie og venner: De mennesker, der 

betyder mest i barnets liv, og som det må tage afsked med, 

og ikke se i lange perioder, og som derfor ikke på samme 

måde bliver en del af barnets opvækst. 

- Tab af virkelighed: Den virkelighed de kendte og forlod. 

Huset, klatretræet, kælkebakken osv. 

- Tab af social status: Det at andre kender en, ved hvem man 

er og hvad man kan, og hvad man kan bidrage med. 

- Tab af livsstil: At man før selv kunne gå til skole og over til 

legekammerater, men nu bliver man kørt af chauffør eller 
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fulgt af forældre, hvilket kan betyde dårlige rammer for 

social kontakt.  

- Tab af ejendele: Kæledyr, der ikke kan komme med. Legetøj, 

der ikke er plads til, hulen man selv har bygget i træet i 

haven eller lign. 

- Tab af kultur: Den kultur man kender og forstår, fordi man er 

vokset op i den. 

- Tab af systemidentitet: Man kender ikke skolestrukturen, 

sundhedssystemet mm. i det nye land. Forældrene gør heller 

ikke, så de kan ikke altid hjælpe.  

- Tab af den fremtid de ikke fik: De kom ikke med til at 

optræde i den musical de havde forberedt, for da var de 

rejst, de nåede ikke afslutningsfesten på skolen eller lign. De 

kommer ikke med på den sommerlejr, som de ældre 

søskende altid talte om.  

Ved ingen af de ovennævnte tab, er selve sorgen det største 

problem, men problemet er hvis sorgen ikke får udtryk. Hvis et 

menneske dør  er der en begravelse, som skaber en rituel ramme, 

hvorved tabet anerkendes. Man får lov til at sørge og alle ved 

hvorfor man gør det. De tab som TKB-ere oplever, har ofte ikke 

nogen naturlig ramme at være i og hvis ikke forældre tillader 

barnet at sørge over tabet, bliver det en uforløst sorg. Forældres 

opgave er at skabe mulighed for at barnet kan tale om sorgen og 

evt. skabe et synligt udtryk for den. TKB-ere oplever oftest først 

som voksne, hvor betydningsfulde disse skjulte tab egentlig har 

været. Det kan f.eks. komme til udtryk ved, at man ser en film og 
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bliver meget ked af det, fordi et barn i filmen skal skifte skole og 

sige farvel til sine venner.  

Nogle TKB-ere føler ikke, at de har ret til at sørge. Hvis 

forældrene er udsendt som missionærer, er det jo noget vi skal 

fordi Gud vil det. Så føler barnet måske ikke det er tilladt at sørge. 

Uforløst sorg kan også skyldes manglende tid til at bearbejde 

tabet. Tiden inden man rejser kan være så fyldt af praktiske 

gøremål, at der ikke bliver tid til at standse op og mærke efter, 

hvor ondt det faktisk gør at skulle rejse. 

Trøst barnet 

Det er meget vigtigt, at man som forældre eller andre pårørende 

anerkender sorgen og trøster barnet.  Trøst forandrer ikke selve 

situationen, og fjerner heller ikke smerten, men viser barnet at 

man holder af det. Trøst anerkender sorg og tillader 

sorgprocessen at finde sted. Desværre er det sådan, at forældre 

blander trøst med opmuntring i et forsøg på at hjælpe. I stedet 

for at anerkende sorgen, prøver forældre at opmuntre barnet ved 

at få dem til se på de lyse sider af situationen. Opmuntringer 

kunne være: ”Du får nye venner på den nye skole”, ”vi køber et 

nyt dukkehus til dig”, ”vi bygger en ny hule i den nye have”,” vi 

får besøg af farmor” osv. Opmuntringer kan være ganske 

brugbare, men barnet kan stadig opleve sorg over de konkrete 

tab, at de f.eks. ikke kan lege i hulen med veninden længere. 
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Reaktioner på uforløst sorg  

Uforløst sorg vil altid komme til udtryk på en eller anden måde. 

Typiske reaktioner på uforløst sorg kan være:  

- Fornægtelse:  

Nogle nægter at indrømme, at det faktisk gjorde ondt at 

forlade familie og venner hver gang de flyttede et nyt sted 

hen.  

- Vrede:  

Den mest typiske reaktion er vrede. Det kan vise sig ved 

pludselig vrede og aggression over tilsyneladende små ting.  

- Depression:  

Hvis der ikke er nogen, der anerkender de svære følelser, 

bliver de vendt indad. Når de har været lukket inde for længe, 

risikerer man, at det udvikler sig til en depression. 

- Tilbagetrækning: 

Denne tilbagetrækning kan være et både bevidst eller ubevidst 

forsøg på at såre forældrene, for at have taget dem væk fra 

det sted de helst ville være. Det kan både være hjemlandet 

eller værtslandet. 

- Stedfortrædende sorg: 

En anden reaktion kan være den stedfortrædende sorg. Det 

kan f.eks. ses ved at TKB-ere græder voldsomt i lufthavnen, 

når de ser fremmede mennesker tage afsked med hinanden. 
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- Forsinket sorg: 

Nogle går gennem hele livet uden at kende eller bevidst føle 

nogen form for sorg, for så til deres store overraskelse at 

opdage at små hændelser senere udløser meget stærke 

reaktioner. Som når deres datters kanariefugl dør. 
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Et	stærkt	fundament	

Som beskrevet i ovenstående profil af TKB-ere, kan der være 

mange gode ting ved at vokse op i et andet land. Men det kan 

også give nogle ekstra udfordringer til et barn. Det bedste du kan 

gøre for et TKB, er at give det et stærkt fundament i livet, hvilket 

vi skal se på i det følgende.  

TKB-ere har deres rødder i forhold ikke i steder. Derfor er det af 

største betydning for deres trivsel og stabilitet, at de forhold, 

hvori de finder deres rødder, er næret. 

Forældrenes rolle 

Forholdet mellem mand og kone i hjemmet er grundlæggende. 

Børn ved, hvis mor og far elsker og respekterer hinanden. 

Begge forældre skal ikke kun elske deres børn, men også vide, 

hvordan de viser deres kærlighed til dem. De skal tilbringe 

kvalitetstid sammen med deres børn og vise børnene, at de er 

vigtige for dem. Børn har brug for bekræftelse. Det kan man gøre 

ved at anerkende deres styrker og svagheder og komplimentere 

dem i overensstemmelse hermed. Børnene skal hjælpes til at 

udvikle deres egne færdigheder og som i andre familier er det 

usundt at sammenligne søskende. En måde at bekræfte børn, er 

ved at give dem en stemme i beslutningsprocesser og spørge 

efter deres mening. Dette kan gøres ved ugentlig at afholde 

familiemøder, hvor børnenes stemmer tages med på råd i forhold 

til store og små emner, og hvor alle får mulighed for at fortælle, 
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hvordan man har det.  

Det er vigtigt med konsekvens i opdragelsen også selvom familien 

er på farten og skifter bopæl. Det vigtigste for børn er at vide, 

hvor grænserne går og selvom det kræver mere omtanke kan de 

opretholdes, når familien er af sted. Har familien en regel om at 

hele familien skal blive siddende til middagen er overstået, så kan 

det opretholdes både på Mc Donalds, i lufthavnen og når 

bedsteforældrene er på besøg.  

Rammer og konsekvens er vigtigt, men det er også vigtigt at give 

børnene ansvar for nogle ting, som de selv kan løse og fortsætte 

med.  

God kommunikation mellem far og mor, forældre og børn og 

søster og bror er meget vigtigt. Det kan ske med aktiv lytning, at 

opmuntre børn som individuelle personer og være ærlig overfor 

børnene om egne følelser. Selvom forældre kan blive såret i 

mødet med børnene er det afgørende, at de kan tilgive og 

glemme, hvad der er sket. Forældrene har ofte også brug for 

børnenes tilgivelse, fordi pressede situationer ofte kan opstå, når 

man er på farten. Så er det vigtigt at forældrene tager initiativ til 

at tale om situationerne.  
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Balance mellem arbejde og have tid med familien er vigtig. Især 

fædre er nødt til at være opmærksom på faren for, at de måske 

ikke giver nok opmærksomhed til børnene. Missionærer ved at 

mange har investeret i deres udsendelse og dette kan give en stor 

grad af ansvarsfølelse, men denne må ikke omsættes i at børnene 

tilsidesættes.  

 

 

 

 

 

  

”If God has called us to do both parenting 
and ministry then he gives us the grace to 
do both well. Not family versus ministry, 
but family in ministry” David Pollock 
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At	komme	”Hjem”	

Der følger rigtig mange udfordringer med, når man flytter til et 

nyt land. Ens verdensbillede forandres og selv forandrer man sig 

på mange måder. Når tiden i udlandet er ovre og man skal rejse 

tilbage til det land man kom fra, så dukker der nye udfordringer 

op. Man skal igennem endnu en overgangsproces. Man har fået 

et nyt verdensbillede og vil igen opleve kulturchokket, når man 

vender tilbage til sig eget land. 

TKB-ere står over for udfordringer udover, at de er i en kulturel 

overgang. De oplever sorgen over at miste en verden, de er 

kommet til at elske. De mærker ubehaget ved at være ude af 

kulturel balance igen og de må kæmpe for at finde en følelse af at 

høre til det nye sted med nye mennesker. 

Identitets udfordringer 

Nedenstående model viser noget om de identitetsproblemer man 

kan få, både når man er rejst til en ny kultur og når man er 

kommet tilbage i sit hjemland. 

1. Udlænding 

Ser anderledes ud 

Tænker anderledes 

3 Usynlig indvandrer 

Ser ens ud 

Tænker anderledes 

2. Adopteret 

Ser anderledes ud 

Tænker ens 

4 Spejl 

Ser ens ud 

Tænker ens 
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Forklaring af modellen: 

Felt 1: Typisk situation for TKB-ere, der lige er flyttet til en ny 

kultur. Hudfarven er anderledes og man tænker helt anderledes 

fordi man har et andet verdenssyn. 

Felt 2: Mens TKB-ere kan føle sig hjemme i værtskulturen, kan 

andre behandle dem som udlændinge. Ens hudfarve er stadig 

anderledes, men man har måske boet så længe i landet at man 

kender og forstår kulturen så godt, at man tænker på samme 

måde. 

Felt 3: TKB-ere der lige er kommet tilbage til deres hjem kultur: 

Folk omkring dem formoder, at de er de samme som dem selv, 

man har samme hudfarve, og ifølge sit pas samme nationalitet. 

Men man tænker måske anerledes, fordi man ikke længere har 

samme verdenssyn. Man tænker stadig på samme måde som 

dem fra det land man lige har boet i.  

Felt 4: Et barn der har boet i deres hjemkultur altid, eller en TKB-

er der har boet så længe i et andet land, at de har adopteret de 

dybere niveauer af denne kultur. Ingen ville vide, at de ikke er 

statsborgere, medmindre de viser deres pas. 

Forventninger til TKB-ere og folk i hjemkulturen  

  

Efter den første varme velkomst begynder uventede forskelle at 

dukke op. TKB-eren formodes at være i "spejlboksen" (felt 4 i 

ovenstående model). I virkeligheden er de en ”usynlig 
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indvandrer”. Dette kan medføre misforståelser for både TKB-eren 

og de nære omgivelser og TKB-eren kan opleve ikke at kunne lide 

deres hjemkultur. De troede de var en del af den kultur de kom 

hjem til, men føler sig slet ikke hjemme. Familien derhjemme 

forstår ikke, hvad der sker, for de ser ikke at TKB-eren ikke 

længere er den samme. 

Der er altså mange udfordringer ved at rejse til et andet land, 

falde til der og så skulle rejse hjem igen. Men der er mange ting 

man kan gøre for at hjælpe TKB-ere i denne proces. Det skal vi se 

på i næste afsnit. 
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Hvad	kan	pårørende	gøre	

Hvad gør man når ens barn, barnebarn, nevø, niece eller gode 

venners børn pludseligt er blevet trekulturelle? 

Dette afsnit er skrevet ud fra både forskellige bøger og artikler, 

men størstedelen er lavet på baggrund af samtaler med 

missionærbørn og forældre til missionærbørn. Nedenstående 

indeholder idéer fra disse til, hvad man som forældre og som 

pårørende til TKB-ere kan gøre, for at hjælpe og forstå dem og på 

den måde blive ved med at være en vigtig del af deres liv – også i 

det som er svært. Dette gælder både mens de er af sted, når de 

er på hjemmeophold og når de kommer tilbage til deres hjemland 

igen. 

Den grundlæggende nøgle til at hjælpe TKB-ere med at finde vej 

er først at forstå, hvad de går igennem. Det har de forrige afsnit 

givet en beskrivelse af, men det er også vigtigt som pårørende 

aktivt at tage del i deres liv mens de er af sted. Dette afsnit vil 

være delt op i, hvad man kan gøre for at hjælpe TKB-ere, når de 

er i værtslandet, når de er på hjemmeophold og når de vender 

”hjem” igen. Nogle af tingene er det forældrene der må gøre, 

andre ting er oplagte for bedsteforældre, onkler og tanter mm. 
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Når TKB-erne er i værtslandet. 

For pårørende 

- Bevar de gode relationer til hele familien. Skriv breve eller e-

mail. Det kan være godt nogle gange at skrive til det enkelte 

barn i stedet for altid at skrive til hele familien.   

- Tal sammen på Skype. Vær interesseret i hvad barnet oplever 

uden fordomme. Fortæl om hvad der sker derhjemme også 

selv om det nogle gange kan virke banalt.  

o Med små børn kan man f.eks. have en bamse, der altid 

er med, når man snakker sammen, man kan lege 

gemmeleg eller andet, som skaber relation henover den 

lange afstand. Man kan også man lave et kodesprog 

f.eks. en speciel hilsen eller andet sjovt som skaber 

relationen. Når man senere møder bedstefaren for 

første gang i lufthavnen vil denne hilsen kunne 

gentages, hvorved det er nemt at bygge videre på 

relationen.  

o Man kan også gå en tur med sit skype-kamera og vise 

den nye bil man lige har fået eller vise haven, så man 

kan se ændringer i årstiden, som f.eks. snevejr. Det 

hjælper også børnene til at huske deres hjemland. 

- Er der mulighed for det så besøg børnene i deres nye land. Det 

er den bedste måde at forstå deres liv på og vil betyde meget i 

jeres fremtidige relation.  

- Gode relationer i menigheden kan blive 

reservebedsteforældre eller reserve onkler og tanter. Føl ikke 
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at I bliver erstattet, men glæd jer over, at barnet har nogle 

andre mennesker i deres liv, der kan udfylde den vigtig rolle i 

udfylder, når de er i hjemlandet. 

- Hvis barnet har måttet efterlade noget hjemme, f.eks. deres 

hund eller kanin. Så send billeder af det, fortæl gode 

oplevelser og ting man har lavet med det. 

- Hvis man ved noget de er meget glade for, f.eks. en bestemt 

type lakrids, et Anders And blad eller andre ting man kun kan 

få i hjemlandet. Så send det til dem en gang i mellem. 

- Send udklip af store begivenheder i hjemlandet, et royalt 

bryllup, hvis landsholdet vinder VM, gode eller sjove artikler 

fra avisen som børnene kan identificere sig med, eller artikler 

af emner, der på det tidspunkt fylder medierne i landet. Det 

giver mulighed for at følge med i hvad der sker i hjemlandet.  

Husk at bede for dem! 
 

For forældre 

- Vigtigt som forældre er, at man bevarer traditioner og fejre 

højtider og mærkedage. Man kan godt fejre at det er 

bedstemors fødselsdag selv om man ikke er sammen som man 

plejer. Husk også at skabe helt nye traditioner og minder mens 

man er i værtslandet. Disse kan blive vigtige, når man kommer 

hjem igen.  
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- Gem udklip eller billeder fra hjemlandet og hæng dem på en 

væg i værtslandet, for på den måde at få del i ens egen kultur. 

Når man forlader landet har man fået nogle minder om hvad 

der skete i hjemlandet mens man var væk. 

Når TKB-erne er på hjemmeophold: 

For pårørende 

- Inden et hjemmeophold kan det være godt at sende billeder af 

steder man vil besøge med barnet og beskrive ting man gerne 

vil lave. Giv dem noget at glæde sig til, så det bliver 

spændende for barnet at komme hjem, og ikke skræmmende. 

- Husk at det kan være svært for små børn, når de ser 

pårørende første gang efter en lang periode i værtslandet. Selv 

om børnene kender familie og venner i hjemlandet, er det ikke 

sikkert de har lyst til kys og kram. Se på hvad de signalerer. 

Vær tålmodige. 

- Skab nogle traditioner sammen med barnet, når det er på 

hjemmeophold. Tag på de samme udflugter og besøg de 

samme steder med børnene, når de er hjemme. De pårørende 

bliver dermed symbolet på ”Danmark” (eller hjemlandet) for 

dem, og dermed bliver Danmark et godt sted at være. Lav evt. 

nogle ting der er typisk i hjemlandet, så de ved, hvad der er 

typisk for landet og så de kan være stolte af deres land. Stå 
gerne klar i lufthavnen til at tage imod, medbring flag eller 
lignende. 
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- Når barnet er på besøg, så sørg evt. for at have noget der er 

det samme og som altid er der. F.eks. en gynge i 

bedsteforældrenes have, en bamse, der altid sidder i den seng 

man sover i, når man besøger bedsteforældrene. Disse små 

ting skaber tryghed og minder for barnet. 

- Vis at du interesserer dig for, hvad barnet oplever. Bed om at 

se billeder fra hverdagen og hør dem f.eks. fortælle om skolen. 

Hvis du interesserer dig for dem vil de også interessere sig for 

dig. 

- Gå ikke automatisk ud fra, at det der er logisk for dig, vil være 

logisk for dem (de ved måske ikke, at man nogle steder kan 

drikke vand direkte fra hanen, at man kan spise rå grøntsager 

mm) 

- Hjemmeophold er typisk en ferie for børnene, og ”hjem” er 

det land, hvor de nu bor. Bliv ikke ked af, at de kalder 

værtslandet for hjem.  

- Respektér at familien måske ikke er til rådighed hele tiden 

under hjemmeopholdet, men også har brug for alene tid.  

 

For forældre 

- Det kan være godt at komme tilbage til det samme sted hver 

gang man er på hjemmeophold. Bo gerne tæt på 

bedsteforældrene, så man kan være meget sammen med 

dem.  
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- Det er vigtigt, at man på hjemmeopholdet laver noget alene 

som familie. Det er hårdt at være på besøg og være sammen 

med andre mennesker hele tiden.  

- Det kan være hårdt at være på hjemmeophold og det kan 

være en tid med mange opgaver (tandlægebesøg, 

vaccinationer, økonomi, skat, etc). Et godt råd er at afslutte 

hjemmeopholdet med en ferie alene som familie. Det er ikke 

dumt at tage til et andet land og ligge på stranden og turen 

dertil kan være billig, når man alligevel er på vej imod 

værtslandet.  

Når TKB’eren vender ”hjem” 

For de pårørende 

- Forstå at selv om TKB-ere er glade for at se de pårørende, så er 

de stadig kede af det, de har sagt farvel til. Giv dem tid og 

plads til at sørge. Vær ikke overraskede, hvis dette tager lang 

tid. Husk samtidig at behandle dem på samme måde, som du 

behandler resten af familien. TKB-ere er jo gode til at 

observere, så de lægger mærke til det, hvis de selv får 

særbehandling. Glæd dig over det, der glæder dem. 

- Pårørende må acceptere at børnene ikke længere er 100% 

samme nationalitet som dem selv. Værdsæt dem for det de er, 

og husk på at deres tid i værtslandet er en vigtig del af dem og 

ikke noget der er langt væk. Tal med dem om landet, spørg om 

hvad de husker og tænker på. De vil have lyst til at snakke om 

det, også lang tid efter de er kommet hjem. Husk på at 
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hjemlandet måske ikke længere føles som hjem for dem. Når 

de taler om hjem, taler de måske om det land de boede i før. 

- Prøv at forstå, hvad de er interesserede i, også selv om det er 

anerledes end det andre børn interesserer sig for. 

- Man kan evt. også læse bøger om Trekulturelle børn, se 

litteraturlisten. Man kan tale med Trekulturelle børn, hvis man 

kender nogle og spørge til deres erfaringer. 

 

For forældre 

- Når man kommer hjem igen, kan børnene måske tænke:  

o "Hvis jeg tillader mig selv at kunne lide det her, kan det 

betyde, at jeg ikke rigtig kan lide det sted jeg voksede 

op"  

o "hvis jeg indretter mig og kommer til at passe ind, kan 

jeg miste mine gode minder og vilje til at vende tilbage 

til det sted, hvor jeg voksede op”  

o "Hvis jeg giver slip på det sted, hvor jeg voksede op, vil 

jeg miste en vigtig del af mig selv – som at miste min 

identitet”.  

Hjælp børnene til at vide, at det er tilladt at nyde gode ting i 

hjemkulturen. 

- Børnene er nødt til at gøre en indsats for at forstå den 

livserfaring og acceptere det verdensbillede deres 

jævnaldrende har. Det kan være en god idé at introducere 
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dem til, hvad der er oppe i tiden som film, musik teknologi, 

stilarter osv. 

- Det er vigtigt at gemme specielle ting fra værtslandet. Tal med 

dem om de souvenirs, de har bragt med hjem og historien om 

hvor det kommer fra. 

Ovenstående er en samling af gode råd fra trekulturelle børn, 

som er givet ud fra deres egne oplevelser og erfaringer. Disse 

TKB’ere er:  

- Schweizeren Lukas på 25 år, læge, overvejer at tage ud som 

missionær sammen med sin kone. Lukas var i Nepal fra 

spæd til han blev 12 år gammel.  

- Englænderen Miriam på 35, som er missionær i Iringa, 

Tanzania. Miriam har haft dele af hendes opvækst i Afrika.  

- New Zealænderen Kristina, som er missionærbarn fra 

Thailand, mor til to TKB’ere og på vej til Jordan sammen 

med britiske hendes mand.   
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Afslutning 

Som en lille afslutning på dette projekt, har jeg fundet et digt og 

nogle beskrivelser af at være et trekulturelt barn. 

Being green… 
 I grew up in a Yellow country. But my parents are Blue, I’m Blue. 

Or at least, that is what they told me. But I play with the Yellows. 

I went to school with the Yellows. I spoke the Yellow language. I 

even dressed and appeared to be Yellow. Then I moved to the 

Blue land. 

Now I go to school with the Blues. I speak the Blue language. I 

even dress and look Blue. But deep down, inside me, something’s 

Yellow. I live in the Blue country. But my ways are tinted with the 

Yellow.  

When I am in the Blue land. I want to be Yellow. When I am in the 

Yellow land. I want to be Blue. Why can’t I be both? 

A place I can be me. A place I can be green. I just want to be 

green. 

(Fra bogen Colors by Whitni Thomas, Missionærbarn, 1991) 
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You know you are a Third Culture Kid when: 
- You can’t answer the question: “Where are you from?” 

- You speak two languages, but can’t spell either. 

- You flew before you could walk. 

- You have a time zone map next to your telephone. 

- Your life story uses the phrase, “Then we went to…” 

- National Geographic magazine makes you homesick, but you 

don’t know where home is. 
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