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Titel 

 
Kampen for det gode liv – Brud på den sociale arv. 

Fagkombination 

 

Dansk A og psykologi C 

Kampen for det 

gode liv 

Mange børn bliver i dag udsat for omsorgssvigt i større eller mindre grad. 

Nogle af børnene har styrken til at kunne bryde med den sociale arv, det er de 

børn, der i folkemunde kaldes mælkebøttebørn.  

I dagens Danmark bliver der mere og mere fokus på det kontroversielle emne 

omsorgssvigt, og selvom statistikkerne går den rigtige vej, er der stadig meget 

langt til et samfund uden omsorgssvigt. 

Den tidligere Børnerådsformand, Lisbeth Zornig Andersen, har udgivet en 

selvbiografi omkring hendes barndom og hendes kamp for et godt liv. 

Biografien beskriver, hvordan hun har kæmpet for at bryde den sociale arv, og 

hvordan hun stadig kæmper med de problemer omsorgssvigtene har medført. 

Problemformulering  

 

 

 

 

 

 

Hvordan kommer kampen for det gode liv til udtryk i selvbiografien ”Zornig 

– vrede er mit mellemnavn” af Lisbeth Zornig Andersen fra 2011 og hvilke 

faktorer spiller ind, for at den sociale arv brydes?  

Problemstillinger   

 

 

 

 

- Hvad er omsorgssvigt, og hvilken type omsorgssvigt bliver Zornig 

udsat for, i følge hendes selvbiografi? 

- Hvad er Zornigs hensigt med bogen? 

- Hvilke virkemidler anvender Zornig i hendes biografi?  

- Hvilke udfordringer kan der være ved at skrive og udgive et 

selvbiografisk værk? 

- Hvilke faktorer gør, at nogen børn kan bryde den sociale arv, og hvad 

gjorde det muligt for Zornig?  

- Hvad kan der gøres for at undgå omsorgsvigt? 

  

 

Metoder Psykologisk metode: 

- Psykologi som samfundsvidenskabelig tradition: Søgen efter det almene eller 

fælles i den måde mennesket fungerer i grupper og kollektive sammenhænge i 

deres sociale og historiske kontekst 

- Et ben i både naturvidenskaben og humanvidenskaben 

- Samfundsvidenskabelig metode: 

o Kvantitative undersøgelser: Forsøg, observationer, spørgeskemaer  

kan sættes på talform 

o Kvalitative undersøgelser: Interviews, casestudier  fortolkning = 

hermeneutisk tilgang til stoffet 
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Dansk metode: 

Dansk som hermeneutisk tradition: Arbejder med forskellige metoder, man 

analyserer og fortolker ud fra. Danskfagets metoder repræsenterer forskellige 

måder at forstå og fortolke stoffet.  

I denne opgave fokuseres på den biografiske analyse metode: 

o Forfatter og værk udgør en enhed.  

o Analyse og fortolkning ud fra dansk-faglige virkemidler  

appelformer, fakta og fiktions koder, offer/bøddel.  

o Der kræves baggrundsviden omkring forfatter og dennes erindringer, 

for at bearbejde materialet  billeder, breve osv.  

Problemstillinger - Hvad er omsorgssvigt, og hvilken type omsorgssvigt bliver Zornig 

udsat for, i følge hendes selvbiografi? 

Når man taler om omsorgssvigt, vil det sige, at barnet ikke får den omsorg det 

er berettiget til. Omsorgssvigt kan deles op i 4 dele:  

1) Vanrøgt: Forældre tilfredsstiller ikke barnets behov  underernæring, 

barnet kan være overladt til sig selv, ingen følelsesmæssig engagering i 

barnet. sproglige, kognitive og sensomotoriske udvikling hos barnet kan 

blive forsinket. Kan ofte sættes ind allerede i fostertilstand (stof- eller 

alkoholmisbrug, moderens dårlig ernæring)  

2) Fysiske overgreb: Barnet lider skade pga. den måde forældre behandler det 

på eller som følge af undladelser (manglende opsyn)  kan være desperat 

forsøg på at sætte stopper for adfærd eller som en familien kan afreagere på.  

3) Psykiske overgreb: Forældre kan opfatte barnet negativt  barnet kan 

tillægges dårlige egenskaber og afvisninger. Forældrene kan også terrorisere 

med trusler om straf og adskillelse. Forældres fjendtlige og voldelige forhold 

 barnet er vidne til, budbringer eller spion for forældre. Forældre kan være 

følelsesmæssigt utilgængelige, præget af svære, psykiske problemer eller 

bruge børnene til at tilfredsstille egne følelsesmæssige behov.  

4) Seksuelle overgreb: Barnet inddrages i seksuelle aktiviteter, som det 

hverken fysisk eller psykisk er klar til  sjældent fysisk voldelige, (kan blive 

det jo ældre barnet bliver) men barnet kan opleve skyld, magtesløshed og 

trusler om straf og kærlighedstab hvis dette afsløres = psykisk.  

 

Lisbeh Zornig Andersen fortæller i hendes selvbiografi, hvordan hun har 

været udsat for alle fire slags omsorgssvigt: 

Vanrøgt: Hendes behov bliver ikke tilfredsstillet: Beklædning  sommersko 
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om vinteren. Sult  familien har ikke altid råd til mad, og hun gr sommetider 

sulten i seng. Hygiejne  vorter på hænder, lus og øjenbetændelse, som hun 

ikke bliver behandlet for.  

Fysiske overgreb: Denne spiller ikke ind i så høj grad som de andre. Børnene 

er overladt for sig selv meget af tiden, moderens mange mænd anser dem ofte 

som byrder. Lisbeths arme er fyldt med cigaretmærker.  

Psykiske overgreb: Hun er vidne til forældrenes voldelige forhold. Børnene er 

udsat for hård straf (Primært moderens kæreste Jan)  de må ikke drikke til 

aftensmad og heller ikke efter  hvis de drikker efter, skal de drikke til de 

brækker sig. De må ikke tale under maden  hvis de gør får de prygl.  

Seksuelle overgreb: Naboen Mogens og moderens kæreste Jan. Hun bliver 

også voldtaget til en fest af Ludvig.  

 

- Hvad er Zornigs hensigt med bogen? 

Lisbeth Zornigs hensigt med bogen, er at skabe fokus omkring 

omsorgssvigtede børn  Det er et reelt problem som sker hver dag i vores 

samfund, og at børn udsat for varige mén. Lisbeth Zornigs egne mén:  

- Har stadig tilknytningsproblemer  hvis mennesker skuffer hende, lukker 

hun dem ud af sit liv.  

Derudover er det hendes hensigt at give læseren råd  hvad kan man gøre, og 

hvad skal man være opmærksom på det er en guide til læseren. 

For Zornig selv, er processen om bogen også en healing og bearbejdelse af 

smerte og vrede omkring barndommen.  

 

- Hvilke virkemidler bruger Zornig i sin biografi? 

Her bruges den danskfaglige biografiske-analyse metode.  

Fakta/fiktionskoder:  

Fakta: Det er reelt sket  understøttes af billeder, dokumenter osv.  

Hun har filmet interviews til research + lavet en dokumentar der 

omhandler samme emne.  

Fiktion: Der er en kløft mellem det fortalte jeg og det fortællende jeg  

hvem skrives om, og hvem skriver?  Hun ser tilbage som voksen og 

skriver som et barn  Det er ikke en og samme person 

Det er svært at huske følelser, tanker, præcise situationer og handlinger  

kan være opfattet forskelligt fra person til person 
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Appelformer:  

Etos: Dokumenterer og oplyser læseren omkring hendes research om 

hendes barndom  Hun viser billeder, breve og dokumenter fra hendes 

sagsakter.  

Patos: Får læserens medfølelse ved at fortælle hendes historie detaljeret  

bruger mange adjektiver. 

Logos: Vil vende læserens tanker mod at se det logiske i, at ingen børn 

burde udsættes for det hun har været udsat for Hun fortæller at folk skal 

gøre noget ved problemet og hjælpe hvor der kan hjælpes. ”Det værste 

er ikke at handle”. 

 

Offer / bøddel: Gennem hele hendes barndom og det der fortælles om 

fremstår Lisbeth Zornig som offeret, hvorimod systemet og familien er 

bødlen  det er den sociale arv der går i ring  hendes mor har været 

udsat for misbrug i barndommen  hun er bare endnu et offer for den.  

Efter udgivelsen af biografien, er rollerne byttet rundt nu er det hende 

der er bøddel overfor det/dem, hun tidligere var offer for.  

Eftersom hun udleverer hendes familie gennem dokumenter og billeder 

mistes anonymitet. 

 

- Hvilke udfordringer kan der være ved at skrive og udgive et 

selvbiografisk værk?(hukommelse, genren, etos/pathos, familien, 

troværdighed?) 

En udfordring  Lisbeth Zornig selv har valgt til og fra af begivenheder, som 

hun vælger at fremhæve  Har betydning for validiteten af hendes beretning 

og er dermed en kildekritik.  

En anden udfordring  når man skriver en selvbiografi, med indhold lignende 

Zornigs, bliver ens familie og nærmeste udleveret på en sådan måde, at det 

kan føre til konsekvenser som adskillelse og brud i familien.  Dette ses 

f.eks. i Zornigs epilog, at familiemedlemmer har kontaktet hende og bedt 

hende ændre sit navn, så de ikke kan forbindes med hende.  

En tredje udfordring   fakta og fiktion kan blive blandet sammen Man kan 

ikke huske i detaljer det der i virkeligheden er sket  Svækker på forfatterens 

troværdighed i og med, at f.eks. Zornig skriver i barnets univers, kan man 

som læser komme i tvivl om, om hun bruger den voksnes rationalitet til at 
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rationalisere hændelser og følelser. 

 

- Hvilke faktorer gør, at nogen børn kan bryde den sociale arv, og hvad 

gjorde det muligt for Zorning? 

Kauai-undersøgelsen er en Hawaiiansk undersøgelse  Emmy Werner og 

Ruth Smith fulgte en hel årgang af børn (1955)  indsamlede data fra fødsel, 

2, 10, 18, 32 og 40år. Børnenes familie var ganske almindelige  men fra 

start havde de to forskere mulighed for at se hvilke børn der lå i risikogruppe.  

På baggrund af denne undersøgelse blev der udledt teorier omkring resiliens 

og risokofaktorer samt styrke- og svækkemarkører.  

 

Når den sociale arv skal brydes  ser resiliens hos barnet   hvor 

modstandsdygtig barnet er overfor det ydre miljø  hvor stærk det er i sit 

indre.  

Også andre faktorer der spiller ind  hvis barnet har en særlig evne (kan 

f.eks. være intelligens)  hvis man kommer i et nyt miljø med trygge rammer 

og rutiner  hvis barnet har et positivt temperament - altså hvis det har en 

tag-let-på-livet-holdning også nye tilknytningspersoner, kompetente voksne 

eller søskende kan have en positiv effekt på barnet.  

 

Disse faktorer spiller også en væsentlig rolle for Zornigs brud på den sociale 

arv Her ses en markant udvikling da hun bliver flyttet fra sit hjem og ind på 

husgerningsskolen i Fakse  Hun får faste rutiner i hverdagen - hvilket 

medvirker at hendes tvangstanker forsvinder og hun begynder at kunne sove 

ordentlig om natten.  Udover det, har hun en stor interesse for skolen og 

ligger på et højt fagligt niveau  Skolen har været hendes trygge base - et 

sted hvor hun opnåede den anerkendelse, som hun ikke fik i hjemmet.  Hun 

fik kompetente voksne der så hendes problem og behov for kærlighed - som 

fulgte og stadig følger hende. De accepterede hende trods hidsigt 

temperament og tilknytningsbesvær.  

Lisbeth Zornig har en stort resilensfaktor  kan konkluderes ud fra, at hun 

har fundet en vej og brudt den sociale arv.   

 

- Hvad kan der gøres for at undgå omsorgsvigt? 

Cand. Psych. Dion Sommer: lektor i udviklingspsykologi har ud fra 

længdesnitsundersøgelser på børn fra 0-20 år udledt at, en dårlig barndom i et 

sociale belastede lavstatus miljebehøver ikke nødvendigvis at præge et 
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menneske resten af livet  omverden ikke er berettiget til at stemple udsatte 

børn som tabere i kraft af deres belastede opvækst.  

Voksne der har alvorlige problemer som følge af deres opværks  er blevet 

fastholdt i deres dårlige barndom og ikke har mulighed for at komme væk. 

Hvis barnet derimod får mulighed for at blive flyttet til en anden 

familie/plejefamilie med et godt etableret følelsesmæssigt bånd, og hvor der 

bliver taget hånd om dem  dårlig barndom kan næsten blive visket væk.  

fungerer bedst, hvis båndet til det dårlige miljø helt forsvinder.  

 

Hvis barnet vokser op i en fungerende og kvalificeret plejefamilie, vil barnet 

ikke adskille sig fra andre børn. 

 

Konklusion 

 

 

 

I selvbiografien ”Zornig – vrede er mit mellemnavn” af Lisbeth Zornig 

Andersen, kommer kampen for det gode liv til udtryk gennem sproglige 

virkemidler såsom appelformer, fakta og fiktionskoder og offer/bøddel-

konceptet, som er blevet analyseret og konkluderet gennem den biografiske 

analyse metode.  

Ydermere har jeg, på baggrund af den samfundsfaglige tradition i psykologi, 

set på teorier der er dannet ud fra længdesnitsundersøgelser, spørgeskemaer og 

interviews, for at kunne konkludere, hvilke faktorer der spiller ind, når den 

sociale arv brydes, og hvilke faktorer der har spillet ind i Lisbeth Zornig 

Andersens liv. Jeg har set på Kauai-undersøgelsen, som bekræfter, at børn der 

bliver flyttet til nye tilknytningspersoner, nyt miljø og trygge rammer kan 

bryde den sociale arv. Dette understøtter Dion Sommers teori, der omhandler 

fjernede børns evne til at tilpasse sig og bryde den sociale arv.  

 

Perspektivering 

 

AT- Det perfekte menneske: Det etiske aspekt  ”Mors lille dreng” 
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