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Børn på flugt er titlen på det horror-run, der i næsten syv år har haft en fast 
plads på årshjulet i flere af Viborg-klubberne. Sideløbende med at vi laver 
skræmmende underholdning for børn og unge med natløb og zombier, så 
har vi været undersøgende på, hvordan horror kan bruges som et pædago-
gisk redskab. Jeg har forsøgt at sætte nogle ord på processen, både fra da 
projektet begyndte, men også hvor det er nu, og hvor det er på vej hen. 
Børn, uhygge, gys, pædagogik.

"Må man gerne skræmme børn?" Det var det spørgsmål jeg stillede mig selv for 
godt 4 år siden, da jeg blev tovholder på projektet Børn på flugt.

Mit navn er Jonas Færch Højen, og jeg er ansat som klubpædagog på Klub 
Toften i Viborg kommune. Jeg har næsten lige siden jeg blev uddannet pædagog, 
arbejdet i klub og med børn og unge i 10-15 årsalderen. Mit daglige virke har jeg 
på Klub Toften, der med sine godt 150 medlemmer er en fritidsklub ligesom så 
mange andre. Vi har et KREA-værksted, vi laver rollespil, E-sport, musik og en 
helt masse andre aktiviteter, som børn og unge fra den lokale skole kan komme 
og dyrke efter skoletid.

Godt et år efter jeg var blevet ansat, blev jeg introduceret for et event, vi havde 
kørt en gang om året gennem de sidste to år sammen med naboklubben. Eventet 
hed Børn på flugt, og navnet alene gjorde mig meget nysgerrig på, hvad det gik 
ud på. Idéen opstod, da der var kommet en del børn til fritidsklubberne fra 
udlandet, børn der var flygtet fra krig eller kom fra udsatte områder. Man ville 
så lave et orienteringsløb, hvorigennem klubbernes børn kunne få en forståelse 
for, hvad det vil sige at flygte fra krig, og hvor de kunne blive udsat for nogle 
opgaver, der fordrede sammenhold og gensidig støtte. Dette arrangement 
udviklede sig så til en rendyrket gyseraktivitet, hvor der var fokus på at skabe en 
sjov men skræmmende oplevelse for børnene med klassiske horror-virkemidler. 
Selvom der i denne nye gyserudgave af arrangementet ikke længere var fokus på 
det at være krigsflygtning, valgte vi at bibeholde navnet. Dette gjorde vi fordi at 
vi gerne ville holde fast i den stemning og kultur, der efterhånden var kommet i 
aktiviteten. Man måtte gerne på forhånd have en fornemmelse af at skulle flygte 
fra noget, selvom det ikke nødvendigvis var krig.

Jonas Færch Højen

Børn på Flugt
- Må man gerne skræmme børn?
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Gyserudgaven af Børn på flugt viste sig at være en stor succes hos børn og unge. 
Vores ambitioner om at skabe et narrativ, hvor vi skræddersyede dilemmaerne, 
virkede rigtig godt, og muligheden for at kunne tale med børnene om deres 
oplevelser efter løbet gjorde, at vi kunne sætte nogle ord og følelser på, hvordan 
det er at være på flugt. Overordnet set var kombinationen af spænding, uhygge 
og det, at deltagerne ikke vidste, hvad der skulle ske, en rigtig god cocktail. 

Og lige netop spænding og uhygge blev nogle af nøgleordene, da vi for 
tredje gang skulle planlægge Børn på flugt, nu hvor jeg var kommet med i 
planlægningsgruppen. Denne gang får børnene bind for øjnene, for derefter at 
blive ført ind i en bus. De får ikke at vide hvor bussen kører hen eller hvilke 
voksne der er til stede. Et af børnene spørger endda nervøst buschaufføren: 
"Har du også bind for øjnene?"

På flugt gennem skoven

I bussen bliver der afspillet en voice-over, som vores daværende musikpædagog 
har lavet. Her får børnene at vide, at de skal flygte fra "fjenden". Vi har valgt 
at gøre "fjenden" ukendt, for det er egentlig ikke så meget dem, det handler 
om. Flugtruten går igennem en skov, hvor der, ifølge den fortælling vi har 
konstrueret, har ligget et sindssygehospital, der er blevet brændt ned for godt 60 
år siden. Flere vidner har dog oplevet, at det stadig spøger i skoven om natten, 
og at nogle af de personer, som havde noget med hospitalet at gøre, går rundt i 
skoven.

Børnene bliver så sat af bussen ved et renseanlæg, der ligger nogle få hundrede 
meter fra skoven. Her får de lov til at tage bindet fra øjnene, så de kan orientere 
sig. Sammen med gruppen på godt 30 børn er der fire voksne, som de kender 
fra klubben. Allerede under planlægningen har vi været meget opmærksomme 
på, at ingen børn på noget tidspunkt skal gå alene eller være uden opsyn af 
en voksen. Vi vil gerne lave en simulation af, hvad det vil sige at blive skræmt, 
forfulgt eller udsat for pres. Men det skal være i trygge rammer, så vi altid kan 
træde et skridt tilbage, hvis vi oplever at grænsen er nået. 
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Sammenhold er vigtigt når man som gruppe skal bevæge sig ud i mørket. Her er en gruppe på vej 
igennem et hjemsøgt område til Børn på flugt 2021.

Gruppen får nu udleveret to rygsække, hvor der i hver rygsæk blandt andet er en 
walkie-talkie, nogle lommelygter, sæbebobler, en fakkel og nogle eksemplarer 
af "Skovby Tidende" - en fiktiv avis, vi har udarbejdet på forhånd, hvor der 
blandt annoncer for hjemmestrikkede sokker og andre ubrugelige ting er nogle 
artikler, der beskriver de personer som har haft noget med sindssygehospitalet at 
gøre, samt hvordan man kan "besejre" dem: Eksempelvis Den Hvide Dame, der 
har mistet sit barn Ragnhild, og som nu leder efter et nyt barn hun kan stjæle. 
Hun bliver let distraheret af sæbebobler. Der er også en mand, der er blevet 
spottet i skoven med en motorsav, og som man kan skræmme væk med ild. 
Og pludselig begynder de forskellige genstande i rygsækken at give mening for 
gruppen. Opgaven består nu i at regne ud, hvilke metoder, de kan bruge for at 
bekæmpe de forskellige udfordringer ved at bruge den gamle avis som manual. 
Walkie-talkien er deres livslinje, her har de kontakt med en, der hjælper dem på 
vej. Personen fortæller dem, hvad de skal være opmærksomme på i skoven og 
besvarer eventuelle spørgsmål, der kunne opstå. Denne person, som er en af 
de voksne fra klubben, har så en anden walkie-talkie, som vedkommende kan 
kontakte de forskellige statister med. På den måde ved vi alle hele tiden, hvor 
langt børnene er i løbet, og hvad status er på børnene i forhold til, hvor skræmte 
de er, så vi kan justere på de kommende opgaver i løbet.

Igennem løbet møder gruppen forstanderen for det gamle sindssygehospital. 
Han guider dem videre i den rigtige retning, men ikke før han har foretaget 
en grundig optælling af alle i gruppen og konfereret med nogle af de stemmer, 
der tilsyneladende rumsterer i hans hoved. Gruppen bliver sendt videre ind i 
skoven, imens dagslyset stille og roligt forsvinder. På ruten skal de gemme sig fra 
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en politihund, flygte fra Den Hvide Dame (en voksen i spøgelseskostume), følge 
spor i skoven og sørge for at holde sammen. 

Den Hvide Dame leder efter sit fortabte barn i skovens mørke.

Når jeg læser min egen beskrivelse af arrangementet, kan jeg jo godt se, at det 
måske kan virke grænseoverskridende. Man fristes måske til at spørge sig selv: 
"Må man egentlig gerne det her?" Og netop grundet de måske overvældende og 
skræmmende elementer i begivenheden, havde vi afsat en halv time efter løbet 
til at de-briefe børnene. Her fik de lov til at se, hvilke voksne der var udklædt, at 
det bare var sminke og kostumer, og at hele historien bare var noget, vi havde 
fundet på. Den halve times debriefing er en enormt vigtig proces, som vi har 
holdt fast i hvert eneste år. Det er her, vi samler op på de oplevelser, børnene har 
haft; her vi sørger for, at der ikke er nogen, der har fået overskredet deres grænser 
så meget, at de ikke kan komme tilbage igen, så at sige. Det er den halve time, der 
gør det tydeligt, at det "bare" er en simulation eller en leg, og at den nu er slut, og 
hvor vi får italesat, hvad det egentlig er, vi har fået ud af den.



27Børn på Flugt

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
2

 S
. 2

3
 - 2

9

Reaktioner fra forældre på vores Facebookgruppe.

Efter afviklingen af den gyselige udgave af Børn på flugt kom der en del reaktioner 
fra forældre, men heldigvis var det nærmest kun positive kommentarer og ros. 
Det kan altså noget, det her med at pille noget af alt det bobleplast af, som 
børnene til dagligt er pakket ind i. En forælder skrev på vores Facebookside, at 
hendes datter var vokset 10 cm af at deltage i Børn på flugt. Det, at man kan blive 
udsat for nogle grundlæggende negative følelser og inputs – det er jo i bund og 
grund det, vi gør, når vi giver dem bind for øjnene, kører dem ud i en skov 
sidst på aftenen, hvor de bliver jagtet af spøgelser, monstre og andre uhyggelige 
ting – og så alligevel komme ud på den anden side og sige "jeg er vokset 10 cm" 
… netop dét gav mig blod på tanden for at blive mere undersøgende på horror i 
pædagogik. 

I de følgende år har vi arrangeret Børn på flugt med deltagelse af mellem to og 
fem fritidsklubber fra Viborg. Der har været rigtig god opbakning til projektet, 
og flere af børnene er vendt tilbage for at deltage igen. Til en MUS-samtale 
spurgte min leder ind til mine ønsker i forhold til, hvad jeg ville udvikle, og hvad 
jeg ville fordybe mig i. Her svarede jeg "Børn på flugt". 

Jeg er blevet nysgerrig på, hvorfor der ikke rigtig findes noget viden omkring horror 
i pædagogikken. Hvorfor bliver der ikke talt om det på pædagoguddannelsen? 
Helt ned i børnehaven leger man "Bjørnen sover" og fangelege, hvor man skal 
flygte fra hinanden. Når børnene bliver lidt ældre, så er det zombielege, film 
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og computerspil, der stiller deres behov for at få adrenalinen op. Men jeg har 
endnu ikke oplevet, at det nogensinde er blevet italesat i pædagogisk kontekst. 

Vi kan som pædagoger godt sige, at "vi laver sport i salen hver onsdag, fordi 
bevægelse og øget blodgennemstrømning fremmer læring, samtidig med at de 
aktiviteter, vi laver, understøtter samarbejde og relationer på tværs af børn." 
Hvorfor kan man så ikke sige: "vi laver horror-run hver fredag aften, fordi vi 
udvikler børnenes evne til at arbejde sammen i pressede situationer. Vi skaber 
et trygt rum at blive utryg i, giver børnene en fornemmelse for hvordan de 
kan lære deres egne grænser at kende, men også hvordan de kan aflæse andres 
grænser. Derudover taler vi efterfølgende om forskellige mestrings-strategier og 
forebygger angst"? 

Jeg har i nogen tid savnet en åbenhed og en grundig afpilning af de fordomme, 
der er omkring horror. At horror kom på ”skoleskemaet” på de forskellige 
uddannelsesinstitutioner, så pædagoger bliver klædt på i forhold til at bruge det 
i deres daglige praksis, på lige fod med musik, bevægelse og kreative processer. 

Derfor gik jeg i gang med at undersøge mine muligheder. Første skridt var 
at skaffe midler. Jeg sendte en ansøgning til Ungdomsringen, som er en 
organisation for fritidsklubber og andre ungdomsinstitutioner rundt omkring 
i Danmark, hvor man udover sparring og organisering af events på tværs kan 
søge midler til projekter. Min ansøgning gik på dels at udvikle til Børn på flugt-
arrangementet, dels på at udvikle det pædagogiske syn på horror, så vi kan blive 
endnu bedre til at sætte ord på, hvad det skal gøre godt for. Jeg fik midler til en 
faglig workshop, som blev udbudt gennem Ungdomsringens netværk. På den 
måde fik fritidsklubber og fritidsinstitutioner fra hele landet mulighed for at 
deltage og bidrage til udviklingen af horror som pædagogisk værktøj.

Et stemningsbillede fra Børn på flugt 2021, der foregik ved Den Gamle Papfabrik i Bruunshaab.
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Sideløbende med Børn på flugt arbejder vi mere lokalt i vores egen klub. 
Hvert år afholder vi Halloween, hvor der som fast indslag er et horror-run (et 
orienteringsløb med skrækindjagende elementer) omkring mosen, der ligger ved 
siden af klubben. Vi er blevet mere opmærksomme på hvilke virkemidler, der 
skal til, og hvilke knapper vi kan skrue på, for at skabe en aktivitet der skaber 
læring, udvikling og flow. Med den positive respons vi har fået fra både forældre 
og børn kombineret med, at vi begynder at kunne sætte flere ord og forskning 
på de ting, vi laver, så kan vi konstatere at horror absolut et undervurderet 
pædagogisk værktøj, som kan noget helt specielt. 

En stor del af forberedelsen af halloweenløbet går på at lave "props" med dukker, sminke og lys.

Så for at svare på mit eget spørgsmål – må man gerne skræmme børn?  – så må 
svaret fra mit perspektiv være: Ja, det er faktisk nærmest vores pligt at støtte 
børn og unge i at blive utrygge og bange. For det er i fritidsklubbens trygge 
rammer, at man har muligheden for at lære sin egen grænse at kende, det er 
her vi kan simulere krisesituationer, hvor det er vigtigt, at man holder sammen 
og hjælper hinanden. Her er der altid en kompetent voksen, der kan hjælpe 
en tilbage, hvis man kommer ud hvor man ikke kan bunde. Vi skal bare blive 
endnu dygtigere til at bruge det som et pædagogisk værktøj, og vi skal blive 
ved med at være nysgerrige på hvilke fordele, det kan have, at man skræmmer 
børn på den rigtige måde. Arbejdet med Børn på flugt og med at implementere 
horror i fritidspædagogikken fortsætter, så vi kan hjælpe børn og unge med at 
blive robuste og bedre rustet til at håndtere kriser. For i en verden med corona, 
krig og andre katastrofer, er det i den grad relevant at arbejde med netop disse 
tematikker; ikke kun for at styrke sig selv, men også for at opnå en forståelse for, 
hvad man kan have med i rygsækken, hvis man er et barn på flugt.

Jonas Færch Højen, Klubpædagog i Klub Toften Viborg


