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Børns reaktioner   

INTRODUKTION – HVAD GÅR TEMAET UD PÅ?
Start altid med at introducere temaet, dets formål og de budskaber du vil gennemgå (se landkort metaforen 
i manualen). Sig også gerne lidt om sammenhængen til det andet børneoplæg og hvilken øvelse, der kom-
mer efter oplægget.

•  Give … 

•  Viden om, hvilke temaer, der ofte fylder hos 
børn 

•  Billeder på reaktionsmønstre, man som 

forælder kan lægge mærke til  
 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Formålet med temaet  

1  BUDSKAB 1: DEN VIGTIGE OPMÆRKSOMHED PÅ BØRNS OPLEVELSER 
AF SKILSMISSEN

Skilsmissen vil på forskellig vis påvirke børn. Mange børn vil opleve det som den første og største 
livsomvæltning i deres liv, og alligevel er der ikke to skilsmisser, der er ens og ikke to børn, der ople-
ver helt det samme. Det, børn dog har til fælles og særligt har brug for i sådan en livsomvæltning, er 
forældre, der er ekstra opmærksomme på dem, forældre der er nysgerrige overfor, hvordan de oplever 
skilsmissen og livet efter skilsmissen, og forældre der er en støtte og sikker havn de kan ty til under 
de mange forandringer. Lykkes man i det, vil man ofte hjælpe børnene godt igennem denne livsom-
væltning, hvilket sammen med forældresamarbejdet kan hjælpe børn til at trives godt med deres nye 
liv. Omvendt, hvis dette ikke lykkes, kan vi risikere, at børnene kommer til stå for alene med alt det 
svære og kommer på et overarbejde, de ikke kan overkomme i længden.   

Oplægget tjener det formål at støtte jer forældre i at se og støtte jeres børn igennem skilsmissen og 
i den nye hverdag. Børn har særligt brug for, at det er deres forældre, der ser dem og støtter dem, og 
forældrene er i den henseende uerstattelige. I dette oplæg vil vi give jer viden og billeder, der kan støt-
te jeres overvejelser om, hvordan skilsmissen og det nye liv ser ud for jeres børn. Denne nysgerrighed 
og interesse er hele fundamentet for bedst at kunne støtte børnene videre frem.  
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Under oplægget om skilsmissen som en livsomvæltning fortalte vi om skilsmissen som en asynkron 
proces hos forældrene, hvilket betyder at far og mor kan opleve samme begivenhed vidt forskelligt. 
Det samme kan vi nu også sige om børnene. At deres oplevelse af skilsmissen vil være en helt tredje 
– forskellig både fra den, mor har, og forskellig fra den, far har. Den vigtige opgave for forældrene er 
at se barnet og det, barnet er optaget af – altså barnets tanker, følelser og oplevelser i forbindelse 
med skilsmissen (som underviser kan man evt. tegne den asynkrone proces på tavlen og herefter tegne 
en tredje linje, der skal illustrere barnets proces, der er forskellig fra forældrenes).   
 
I dette oplæg får I mulighed for at tænke over og blive endnu mere nysgerrige på, hvordan jeres børn 
oplever skilsmissen og livet efter skilsmissen. Vi bruger metaforen, at I skal være ”en opdagelses-
rejsende”, hvor I nysgerrigt undersøger jeres børns oplevelse af det, der er sket, og det nye liv og 
hverdagen efter.  

Her i starten vil vi også gerne understrege, at vi med dette oplæg ikke er ude på at italesætte skils-
misse som noget der alene er svært eller dårligt for børn eller at der vil være langvarige negative 
effekter af en skilsmisse på børnene. Langt de fleste børn klarer sig godt igennem en skilsmisse. 
Undersøgelser har bl.a. vist, at ca. 80 procent af børn i skilsmisser på den lange bane klarer sig lige 
så godt som børn, der vokser op i en kernefamilie. Der tales i forskningen om, at der er en periode på 
1-2 år, hvor børnene kan have det særligt svært, og hvor de kan være kede af det og skal vænne sig til 
de mange nye livsvilkår. Men efter denne periode vender de tilbage til et normalt trivselsniveau. Det, 
der er afgørende, er blandt andet, at de i denne periode får deres forældres støtte og opmærksomhed.

Samtidig er det også vigtigt at se på, at der er rent faktisk er en gruppe af børn, der ikke klarer sig lige 
så godt. Hvert femte barn, der har skilte forældre, oplever udfordringer også på den lange bane, og 
ofte handler det om, at der efter skilsmissen følger en række fortsatte belastninger med i det nye liv, 
som de heller ikke får den fornødne støtte til. 

Børn kan altså godt klare at gå igennem store livsomvæltninger og tilpasse sig et nyt liv, men ikke 
hvis de er alene om det. Derfor vil vi i dette oplæg give jer inspiration og billeder på, hvad børn kan op-
leve og give jer mulighed for at blive endnu mere opmærksomme på jeres børn, og hvad de kan have 
brug for jeres støtte til. Som forældre er det jer, der har det bedste kendskab til jeres børn og I spiller 
en rigtig vigtig rolle, som ingen andre kan erstatte. 

2  BUDSKAB 2: TYPISKE TEMAER DER FYLDER HOS BØRN, DER OPLEVER 
SKILSMISSE

Mange forskellige ting kan fylde hos børn med skilte forældre. Vi kan ikke fortælle jer, hvad der lige 
præcist fylder hos jeres børn, og hvad de lige præcis har brug for fra jer. Vi kan dog fortælle om nogle 
af de typiske temaer, vi ved, ofte fylder hos børn med skilte forældre. I kan bruge disse temaer som 
afsæt til at gætte på og overveje, hvad lige præcis jeres børn er optagede af. 

I fremlæggelsen vil der være en større vægtning af de ting, som børn kan opleve som svære. Det er 
vigtigt at understrege, at børn kan have både positive og negative følelser og tanker forbundet med 
skilsmissen og det at leve i to hjem. Faktisk vil de fleste børn opleve at have modsatrettede følelser 
omkring mange ting. De kan på én og samme tid være kede af noget, de har mistet, samtidig med, at 
de er glade for noget af det nye, de har fået som følge af skilsmissen. Det er vigtigt som forældre at 
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have øje for begge dele. Når det svære vægtes mere her, er det fordi, det ofte er det, der er sværest 
at rumme for os som forældre. Vi har som regel ikke lyst til, at det skal gøre ondt på vores børn, og vi 
ville gerne kunne fjerne hver sten på vores børns vej. Når det ovenikøbet drejer sig om en situation, 
vi som forældre har sat dem i, kan det blive ekstra svært at se og rumme, at der kan være ting, der 
er svære for børnene. Ikke desto mindre har de brug for, at vi også kan være sammen med dem om 
disse oplevelser. 

Som en lille vejviser har vi udviklet en metafor, vi kalder for skilsmissetrekanten (se slide). Hver side i 
trekanten illustrerer forhold ved skilsmissen, der ofte fylder hos børnene.

Første side i trekanten – sorg over det skete 
Børnene kan som forældre reagere med sorg efter skilsmissen. De kan have en oplevelse af at have 
mistet noget af stor værdi for dem, nemlig at deres familie er samlet. Det, at de ikke længere skal 
bo sammen med de to, de elsker mest i verden, er for mange børn en sorg og et tab af noget kendt 
og trygt. Mange børn husker f.eks. tydeligt den dag, de fik beskeden om, at mor og far skulle skilles. 
Andre børn kan opleve en lettelse, når deres forældre flytter fra hinanden, men det er som regel i de 
familier, hvor der har været mange og stærke konflikter. Men selv disse børn kan også – ligesom de 
voksne – en gang imellem sørge over tabet af drømmen om at bo med begge forældre. 

Sorgen kan forståeligt nok fylde meget i tiden lige efter bruddet, med den kan også dukke op en gang 
imellem i mange år efter skilsmissen, eksempelvis ved særlige begivenheder såsom konfirmation 
eller i julen, hvor de ofte kun skal fejre med den ene forælder. Så kan de for en stund blive mindet om, 
at deres forældre er skilt, og at de har ”mistet”. 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Hvilke temaer fylder mest hos børn? 

Forældresamarbejdet 
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Ovenstående handler ikke om, at man skal tænke, at skilsmissen alene er svær for ens barn, men om 
at give plads til og have øje for, at børn naturligt også vil have en sorg og et savn. Nogle børn kan 
flere år efter blive ved med at håbe på, at mor og far finder sammen, mens mange børn bliver mere 
forsonet med det skete og blot håber på, at forældrene kan være gode til at samarbejde. Det betyder 
meget for børn, at deres forældre kan sætte sig ind i de tanker, er opmærksomme på det og viser, at 
deres følelser er ok.  

Anden siden i trekanten – livsændringerne, det der sker 
Det er ikke kun ”det skete”, der fylder hos børn. I høj grad kan det også være det, der sker som følge 
af det, der er sket, at mor og far er blevet skilt. Skilsmissen er en livsomvæltning, der betyder, at børns 
liv vil blive meget anderledes. Skilsmissen er som en forandring, der også vender op og ned på det 
velkendte og trygge, og her er flere typiske temaer (Som underviser kan du vælge, hvilke af nedenståen-
de livsændringer, du vil udfolde her): 

At have to hjem
Efter en skilsmisse skal børn som regel flytte og vænne sig til et nyt hjem hos mor og hos far. De skal 
desuden vænne sig til at flytte frem og tilbage mellem to forskellige hjem og hverdagsliv, der til tider 
kan være ret forskellige. Som en 12-årig sagde: ”Det er ligesom at starte forfra hver gang – altså så-
dan hvordan de tager de forskellige ting, man siger – hvis den ene synes, at en ting var sjov, så hvis 
man siger det til den anden, så er det nogen gange ikke sjovt som med den anden”.

Skiftedagen
Mange børn fortæller, at skiftedagen ofte er svær. Som en dreng i børnegruppen fortalte: ”Det er som 
om, at der sker noget mærkeligt med mig, dagen før jeg skal hjem til far. Jeg vil egentlig have en hyg-
gelig aften, men det er som om, at jeg altid kommer til at lave ballade og ødelægge det!” Mange børn 
kan opleve det, at skulle skifte – og sige farvel til den ene og vænne sig til at være hos den anden – 
som en overgang, der ikke er helt let. Derfor oplever rigtig mange forældre, at deres børn reagerer, når 
de lige er kommet fra den anden forælder – en reaktion, som handler om skiftet og ikke, hvordan de 
har haft det hos den anden.  

Savnet
Som barn skal man også vænne sig til at have sin mor og far hver for sig og ikke have den samme 
adgang til begge hele tiden. Man kan sige, at langt de fleste børn kommer til at opleve det at savne 
den anden forælder. ”Jeg savner mor, når jeg er hos far og savner far, når jeg er hos mor – jeg savner 
altid nogen”, som en dreng har udtalt i en tidligere afholdt gruppe. 

 EN HISTORIE 

En 14-årig dreng, der ikke længere havde lyst til at se sin far og ikke syntes, at far forstod, havde flere 
gange forsøgt at sige til far: ”Da du gik fra mor, gik du fra mig, og du ødelagde min familie, som var 
jeg glad for”. Og far svarede hver gang, at han ikke gik fra ham, og at deres familie ikke fungerede. 
Drengen følte sig ikke hørt eller forstået … 
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Man kan faktisk tale om, at savnet er et nyt grundvilkår i børnenes nye liv efter skilsmissen. Det kan 
være vanskeligt for børn at tale om og dele deres savn med forældrene, fordi børnene er nervøse for, 
om mor og far så bliver kede af det, og at forældrene tror, at det betyder, at de ikke elsker dem. Igen 
kan det gøre en vigtig og stor forskel for børn, hvis man som forældre kan se savnet og være sammen 
med dem om, at dette er en helt ok følelse. 

Nye familier
Et sidste eksempel på forandringer er det at få nye familiemedlemmer. Far eller mor får en ny kæ-
reste, som måske også har børn med ind i forholdet. De nye familiemedlemmer kan bibringe med 
mange gode ting, og børn kan også blive glade for dem. Men det kan også være forbundet med en 
række svære følelser. For eksempel er det ikke ualmindeligt, at børn har blandede følelser omkring 
nye bonusforældre og søskende. De kan være glade for fars nye kæreste, men samtidig også føle, at 
hun tager fars opmærksomhed, og at far ikke længere har så meget tid. Børn kan også komme til at 
tænke på, om mor nu bliver ked af det, hvis jeg også kan lide fars nye kæreste. Med andre ord kan nye 
familiemedlemmer vække en masse blandede følelser, som børn kan have brug for hjælp til at forstå 
og navigere i.  

Skilsmissen er med andre ord ikke bare en forbigående krise, men et forløb med mange forandringer, 
hvor børn fortsat kan have brug for deres forældres støtte og opmærksomhed.  

Den tredje side i trekanten – forældresamarbejde 
Det sidste tema er ofte den sværeste udfordring, der kan fylde hos børn efter skilsmissen, nemlig de 
tilfælde, hvor forældrene har forsatte konflikter og manglende samarbejde. Dette kan komme til ud-
tryk på mange forskellige måder – som skænderier, tavshed, bebrejdelser af den anden forælder eller 
slet skjult irritation. Nogle gange kan børnene også bare mærke det ved, at forældrene aldrig spørger 
til den anden forælder eller livet derhjemme, eller reagerer underligt, når barnet tager noget op. Uan-
set hvordan børnene kan mærke, at samarbejdet imellem forældrene er svært, er det ofte noget, der 
virkelig går dem på. Det kan næsten føles som om, at konflikter imellem forældrene ”flytter ind i dem”, 
gør dem kede af det og skaber utryghed.  

Samtidig er det ofte noget af det der er sværest at sige til ens forældre og tale med dem om. Og 
forældre kan have svært ved at tale med deres børn om det, måske på grund af følelser af dårlig 
samvittighed eller afmagt. Ikke desto mindre er det faktisk også meget vigtigt for børn at der bliver 
sat ord på og talt om, hvis forældrene har konflikter – og at de bliver set i hvordan det er at være dem 
midt i dette.  
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3  BUDSKAB 3: BØRNS ADFÆRD ER OFTE EN MÅDE AT UDTRYKKE SIG PÅ 
– FORÆLDRENES OPGAVE ER AT FORSTÅ, HVAD DER LIGGER BAG

•  Børn har ikke altid sprog for det, de oplever, tænker og føler 

•  Børnenes adfærd er derfor nogle gange deres måde at udtrykke sig på 

•  Der er en mening bag adfærden 

Søren Hertz, børnepsykiater 

Tema 04 | Børns reaktioner 

At forstå børns adfærd  

En af de store udfordringer, når vi som forældre skal gå på opdagelse i vores børns verden, er, at børn 
ofte ikke direkte fortæller os, eller ikke har ord for det, de oplever. Nogle børn er ikke vant til at fortæl-
le, hvordan de har det, og mange mindre børn har slet ikke ordforrådet, når det kommer til følelser. 
Som mindre barn mærker man bare noget uforståeligt inde i sig selv og reagerer, og man har brug for, 
at ens forældre kan sætte sig ind i, hvad der forgår inde i en og hjælpe med at sætte ord på. De lidt 
større børn kan af loyalitet til begge forældre undlade at fortælle, fordi de er bange for, at mor og far 
bliver kede af det eller vrede. Derfor må forældre ofte gå en anden vej, hvis de vil have mere viden om 
børnenes oplevelse af skilsmissen – de må starte med at se efter deres adfærd. 

Børn udtrykker sig altså mange gange ikke gennem ord, men derimod gennem adfærd. Børnepsykia-
ter Søren Hertz siger det på denne måde: ”Børns adfærd er invitationer, og forældrenes opgave er at 
forstå disse invitationer”. Børn handler og reagerer på forskellige måder, som vi som voksne må se 
bagom for at forstå. Børns adfærd kan være måder at udtrykke sig på, når der er noget, der er van-
skeligt for dem, og det er deres måde at forsøge at håndtere og tackle noget, de oplever er svært. Så 
når vi møder et barn, som ingenting siger, eller et barn, der er udadreagerende, så bliver opgaven at 
prøve at ”forstå”, hvad barnet reagerer på, og hvad det har brug for. Det vigtigste greb her er at være 
nysgerrig og åben og ikke tænke, at vi ved det hele på forhånd. Der vil altid være en grund til adfærden, 
som kan være vigtig at prøve at forstå, så vi kan handle konstruktivt på barnets signaler.

I det følgende vil vi præsentere jer for typisk adfærd – her kaldet mestringsstrategier, som børn ofte 
gør brug af, når der er noget, der kan være vanskeligt i forbindelse med skilsmissen, den nye hverdag 
og forældrenes samarbejde. Disse billeder på mestringsstrategier kan I bruge til at blive opmærksom-
me på, hvilke strategier jeres børn bruger, når noget er svært – alle børn har en eller flere foretrukne 
strategier eller reaktionsmåder. Det vigtige er at få øje på, hvilke strategier, vi kan genkende hos vores 
børn, og hvad de mon kan være udtryk for lige præcis for vores børn og i vores situation? 
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4  BUDSKAB 4: SEKS TYPISKE MESTRINGSSTRATEGIER HOS BØRN

•  Psykolog Odd Arne Tjersland beskriver 6 typiske mestringsstrategier 

•  Børn kan bruge flere strategier 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Børns mestringsstrategier  

Den norske psykolog og professor Odd Arne Tjersland har fundet frem til seks almindelige reaktions-
måder, også kaldet mestringsstrategier, hos børn, som lever med skilte forældre. Dem beskriver han 
ved hjælp af følgende billeder: ”østers”, ”linedanser”, ”mægler”, ”kaktus”, ”afstandstager” og ”partifælle”. 

De tre første mestringsstrategier – østers, linedanser og mægler – er ofte de strategier, forældre kan 
have en tendens til at overse. De tror, børnene har det godt og ser ikke, at børnene på forskellig vis 
tager et for stort ansvar, for eksempel ved at tage større hensyn til mors og fars følelser end egne, 
eller ved at mægle imellem forældrene, når de er uenige. Med disse tre mestringsstrategier forsøger 
børnene at få dæmpet konflikterne mellem forældrene eller få tingene til at glide, og derved er det let 
for forældrene at overse, at disse er udtryk for, at noget er svært og vanskeligt for børnene. 

De tre sidste reaktioner: kaktus, afstandstager og partifælle fører derimod ofte til misforståelser. Ek-
sempelvis er det let at misforstå et barn, der reagerer som en kaktus og er udadreagerende, udtrykker 
vrede og skaber ballade omkring sig. Et sådant barn bliver let mødt kun med korrektion, opdragelse 
eller grænser. Med andre ord ser man ikke, at der kan være en grund bag, som handler om noget, der 
er svært for barnet at magte. 

Reaktionsmåderne findes ikke kun i skilsmissefamilier men også i andre familier, og børn kan sag-
tens bruge forskellige strategier i forskellige situationer. Det vil ofte være sådan, at børn reagerer 
forskelligt i det ene hjem, i det andet hjem og i skolen. På samme måde vil søskende ofte reagere 
forskelligt. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at børn også reagerer på andre ting end 
skilsmissen, eksempelvis en ny udviklingsfase. Det er vigtigt at være åben og nysgerrig på, hvad ens 
barns reaktionsmønstre er et udtryk for.  

De forskellige reaktionsmønstre gennemgås nu en for en.
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Østers-strategi

•  Bliver tavs  

•  Lukker sig inde i sig selv 

•  Fortæller ikke hvordan de har det 

Kan være et forsøg på … 

•  At forsvinde fra det ubehagelige 

•  At undgå at gøre forældrene kede af det, 
bekymrede eller vrede 
 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Østers-strategi  

Overordnet set kan et barn med østers-strategi nemt blive det barn, vi overser. Man ser ingen tydelige 
eller voldsomme reaktioner. Lærerne i skolen vil måske sige, at han eller hun er blevet lidt mere stil-
le, men det er vel forståeligt nok. Eller det er det barn, som pludselig ikke er lige så meget sammen 
med vennerne mere, som bliver mere hjemme eller er mere på sit værelse. Det kan være en pige, der 
overhører sine skilte forældre skændes i telefonen og bliver ked af det. I stedet for at sige noget, går 
hun ind på sit værelse og lægger sig under dynen. Hun vil ikke gøre dem mere vrede eller kede af det.

En østers-strategi kan være en måde at tackle en ubehagelig stemning på eller en måde at reagere på, 
hvis der sker nogle ting, som gør barnet ked af det. Ved at udvise østers-adfærd forsøger barnet ek-
sempelvis at undgå at sige noget, som kan skabe konflikter mellem forældrene. Eller det kan være en 
måde at undgå at gøre mor eller far kede af det. Mange børn har stor loyalitet til begge forældre, og 
de ønsker ofte ikke at sige eller gøre noget, som kan gøre deres forældre kede af det eller vrede.

 EN HISTORIE 

En mor blev bekymret for sin søn, der siden skilsmissen var begyndt at isolere sig og mest sidde og 
spille computer på værelset. Han ville ikke sige noget til mor. I en samtale med en rådgiver indledte 
han også med at sige, at ”alt var fint”. Men da de begyndte at lave en liste over, hvilke ting der var 
værre, end at mor og far var blevet skilt, blev det tydeligt, at skilsmissen fyldte meget i drengens 
verden. 
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Linedanser-strategi

•  Taler mere om forældrenes behov end egne 
behov 

•  Forsøger at dele sol og vind lige 

•  Undviger temaer der kan skabe konflikt 

Kan være et forsøg på…  

•  At sikre at forholdet mellem forældrene ikke    
bliver værre 

•  At sikre at ingen bliver kede af det, bekymrede  
eller vrede 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Linedanser-strategi 

Et barn med linedanser-strategi vil typisk kun fortælle lidt om sig selv, sine egne ønsker og holdninger. 
Hun eller han vil i stedet tage meget hensyn til forældrene. Det kan f.eks. være det barn, der tænker 
på, at ”mor og far skal have mig lige meget i ferien, ellers er det synd for dem.” Eller det kan være det 
barn, der skynder sig at sige til far, at hun også savner ham, når hun ved sengetid savner mor. De vil 
ofte forsøge at dele sol og vind lige.

En linedanser kan også undgå at tale om ting og oplevelser hos den anden forælder, som hun/han 
tror, at mor eller far vil blive sur over. Barnet vil med andre ord gerne undgå at bære mere brænde til 
bålet, hvis forældrene er i konflikt. En linedanser vil ofte heller ikke kunne lide at sige noget om det 
svære direkte til den forælder, det handler om. 

Således gør en linedanser et stort arbejde for at sørge for at mor og far er glade, og for at undgå der 
kommer flere konflikter mellem dem. Det er ofte et stort arbejde for dem og de går typisk på kompro-
mis med egne behov, og deler ikke deres følelser med forældrene. 
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Mægler-strategi

•  Arbejder på at skabe forståelse 
forældrene imellem 

•  Påtager sig ansvar for at dæmpe 
konflikter 

Kan være et forsøg på... 

•  At sikre den gode stemning 

•  At løse det, der er svært, når forældrene 
ikke kan 
 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Mægler-strategi 

Mæglerens strategi er anderledes – han eller hun involverer sig. Mægleren forsøger at løse en kon-
flikt f.eks. ved at komme med løsninger: ”Kan far ikke bare komme med cykelhjelmen senere. Han 
gør det jo ikke med vilje”, når mor igen bliver sur over, at far har glemt cykelhjelmen. Hvis forældrene 
skændes om, hvem der skal betale for ridning: ”Kan I så ikke bare deles om pengene? Eller hvad nu 
hvis jeg betaler halvdelen med mine egne lommepenge?”

Således er mægler-strategien barnets måde at forsøge at sikre den gode stemning og få tingene til at 
glide. Barnet udvikler nogle kompetencer, men det er ofte et stort ansvar for et barn at tage på sig – 
og som det i mange tilfælde heller ikke kan lykkes med. Det kan være svært for børn med mægler-stra-
tegi, at de – på trods af ihærdige forsøg – ikke kan lykkes med at løse konflikten, og de kan komme til 
at tænke, at det er deres skyld. I de tilfælde, hvor det faktisk lykkes for dem, vil de ofte fortsat påtage 
sig dette overarbejde, som egentlig er for tungt at have som barn. 
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Kaktus-strategi

•  Reagerer udad ofte med vrede og 
frustration 

•  Havner ofte i konflikter  

•  Får ofte negativ opmærksomhed  

Kan være et forsøg på… 

•  At få afløb for svære følelser  

•  At signalere at noget er svært 

•  At aflede forældrene fra deres konflikter  

Tema 04 | Børns reaktioner 

Kaktus-strategi 

Et barn med kaktus-strategi forstår at gøre opmærksom på sig selv, og det sker ofte på en måde, som 
kan efterlade både forældre og andre voksne med en afmagtsfølelse og vrede – ”kaktussen” er en, 
man ”stikker sig på”, og som man får lyst til at irettesætte eller skælde ud.

Det kan også være det barn, der generelt er begyndt at lave ballade og f.eks. ofte kommer op at slås 
i skolen. Barnet kan begynde at sige de voksne imod eller være provokerende – enten hjemme eller 
i skolen. Vi som forældre eller voksne får ofte lyst til at irettesætte eller opdrage en ”kaktus” og ser 
måske ikke, at adfærden er et udtryk for, at der sker ting i barnets liv lige nu, som det har svært ved 
at tackle.

Ved at reagere med kaktus-strategi får barnet opmærksomhed – en negativ opmærksomhed, selv 
om de egentlig har brug for noget andet. Det kan også være en måde at aflede forældrene fra deres 
konflikt eller få dem til at tale sammen igen. Dette skal ikke forstås som bevidste strategier, og barnet 
selv kan ofte ikke helt forstå sine egne reaktioner. Derimod er det et udtryk for, at der er noget, som 
barnet ikke kan tackle.

 EN HISTORIE 

En dreng kommer hjem fra skole og møder sin mor i entréen. Moren fortæller, at hendes nye kæreste 
kommer på besøg i weekenden bl.a. for at hilse på drengen. Hun foreslår, at de kan bage en kage og 
evt. spille et spil sammen alle sammen. Drengen råber ”det gider jeg i hvert fald ikke”, løber ind på 
sit værelse og smækker døren hårdt i. 
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.Afstandstager-strategi

•  Giver udtryk for, at han/hun ikke vil blandes ind i forældrenes 
konflikter 

•  Tager tydeligt afstand til forældrene 

•  Udtrykker at de er ligeglade  

Kan være et forsøg på… 

•  At beskytte sig selv mod det, der er svært                                            
ift. forældrene 

•  At udtrykke sin skuffelse eller utilfredshed                                    
overfor forældrenes adfærd 
 Tema 04 | Børns reaktioner 

Afstandstager-strategi 

De børn, der bruger afstandstager-strategien, forsøger som regel at skabe afstand mellem sig selv og 
det, de oplever forældrene gør, og som de ofte er skuffede eller utilfredse med.  

Det vil ofte være det lidt større barn, teenageren, som kan udvise afstandstager-strategien. Han eller 
hun siger fra og gider ikke høre på eksempelvis forældrenes skænderier. De begynder måske at være 
langt mere sammen med vennerne og taler med dem om, hvor trætte de er af alt bøvlet mellem for-
ældrene. Et barn eller ungt menneske, der tager afstand fra forældrene, kan ofte ikke længere holde 
ud at være i konflikterne, den dårlige stemning eller andet. Så barnet eller den unge beskytter sig selv 
ved at lægge afstand – i forsøget på at lægge ansvaret tilbage til forældrene og derigennem signale-
re, at de må løse tingene selv. 

På den ene side kan det være en god ting, at den unge forsøger at ansvarliggøre forældrene og signa-
lere, at de ikke ønsker at blandes ind i konflikten. På den anden side kan man som forældre komme til 
at fejlfortolke deres adfærd og tro, de er ligeglade. Men det er de meget sjældent. Ofte er konflikterne 
rigtig belastende for den unge, og det er den unges eneste mulighed på at beskytte sig. Hvis strate-
gien misforstås, kan det komme til at betyde, at den unge kommer til at gå endnu mere alene med de 
svære tanker og følelser. 

 EN HISTORIE 

En dreng fra en børnegruppe fortalte, at dagen inden han skal skifte over til den anden forælder, øn-
sker han altid, at det skal være en hyggelig aften. Men af en eller anden grund ”sker der altid noget”, 
så han og forælderen kommer op at skændes og bliver sure på hinanden. Han ved ikke rigtig hvorfor. 
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Partifælle-strategi 

•  Allierer sig med den ene forælder 

•  Tager afstand fra den anden forælder 

•  Vælger at tro på den enes forklaringer 

Kan være et forsøg på…  

•  At overleve når konflikten mellem 
forældrene er blevet for stor 

•  At sikre sig kærlighed fra én forælder, når 
det føles for utrygt at holde af begge 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Partifælle-strategi 

Den sidste form for adfærd ser man hos børn, der ikke længere kan rumme, at forældrene har så stort 
et konfliktniveau, og ikke længere kan leve i to vidt forskellige versioner af det, der sker. En partifæl-
le-strategi er mere en overlevelsesstrategi end en måde at håndtere skilsmissen. Konflikterne mellem 
forældrene er så store, at barnet bliver nødt til at vælge side for at kunne være i det. Så må barnet tro 
på mors historie – eller fars – fordi mor og far hele tiden kæmper, kommer med beskyldninger mod 
hinanden og har vidt forskellige versioner af ’sandheden’. Det koster alt for meget arbejde og energi 
at skulle navigere i disse uoverensstemmelser og i tvivlen om, hvad det rigtige er. Det handler ikke om, 
at en forælder har manipuleret barnet, men at mor og far har så vidt forskellige virkelighedsopfattel-
ser, at barnet ikke kan rumme disse modsætninger men må vælge side for at kunne være i det.

 EN HISTORIE 

Den ene af to sønner kan ikke længere klare kampen mellem mor og far, og han ønsker ikke at se sin 
far. Efter at forældrene har fået hjælp til deres samarbejde, begynder han at se sin far igen og sidder 
til sidst og taler glad om, at han måske kan holde jul hos far i år. Mor er faktisk lettet og kan mærke, 
at alle har det bedre. 
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Kropslig adfærd

•  Ondt i maven, hovedpine, kvalme mm. kan også være udtryk for, at noget 
er svært  

•  De små børn kan .. 

•  Blive urolige  

•  Være sværere at trøste 

•  Blive forstyrret i søvn- og spiserytme 

•  Miste lærte færdigheder 
 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Kropslig adfærd  

Udover de seks mestringsstrategier er det vigtigt at nævne, at børn ofte også udtrykker at noget er 
svært gennem deres kropslige adfærd. De viser det ikke altid i konkrete handlinger og strategier, men 
derimod ved eksempelvis at få ondt i maven, hovedpine eller andre fysiske symptomer. Derfor kan det 
også være vigtigt at lægge mærke til, om ens børn har flere af sådanne fysiske klager. 

Udtrykket gennem kroppen er særlig vigtig, når vi taler om de små børn, der ikke har fået et sprog 
endnu. De helt små vil ofte vise deres reaktioner ved, at de bliver mere urolige, sværere at trøste eller 
de sover og spiser anderledes end de plejer. Det kan også være, at de pludselig har brug for sut igen, 
eller at de pludselig føler sig utrygge ved at sove alene, som de ellers havde lært.    

Opsummering
Disse billeder på mestringsstrategier og kropslig adfærd kan I bruge som et spejl i forhold til jeres 
egne børn. Kan I genkende nogle af disse reaktioner? Hvis I har flere børn, kan de sagtens reagere 
forskelligt, og det kan det enkelte barn også i forskellige situationer. 

Det vigtige og svære spørgsmål at stille sig selv som forælder er: Hvad er disse reaktioner et udtryk 
for? Hvad er adfærden en invitation til at forstå? Er der noget, som kan være svært at sige til mig som 
forælder? Det er ofte spørgsmål, der kræver, at man ser indad, og de svar, man finder, er ikke altid dem, 
man har lyst til at finde. Det kræver en stor portion mod, men samtidig er det afgørende for børnene, 
at man lægger mærke til det og begynder at tale med dem om det. 

Når forældre skal reflektere over, hvad det er deres børn inviterer dem til at se, kan de hente inspirati-
on fra trekanten med de tre temaer, der ofte fylder hos børnene: sorgen, livsændringer og forælderens 
samarbejdsklima. 
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5  BUDSKAB 5: DET ER VIGTIGT AT ”SE BØRN MED FIRE ØJNE”, DA VI OFTE 
SER NOGET FORSKELLIGT

Tema 04 | Børns reaktioner 

At se børn med fire øjne  

En sidste pointe, som kan være vigtig at huske på, når man skal tale sammen om sine børn, er, at vi 
ofte som forældre ser vores børn forskelligt. Det er almindeligt, at mange børn faktisk opfører sig 
forskelligt i de to hjem, fordi deres forhold til forældrene er forskellige og deres liv i de to hjem er for-
skellige, uden at det behøver at være udtryk for at noget er dårligere eller bedre. Når forældre er røget 
ud i konflikt, sker der ofte det, at de begynder at kæmpe om, hvem der ved, hvordan børnene rigtigt har 
det. De mener hver især, at de har sandheden, og at den anden er helt galt på den. Det bliver en ”6-tals 
9-tals” diskussion som vi tidligere så. Nogle forældre kan desuden have fået en så utryg relation, at 
de er bange for, at det de siger, kan blive brugt imod dem i Statsforvaltningen eller retten. Det at føre 
sager forhindrer som regel forældre i at kunne have åbne og ærlige snakke om deres børns trivsel, 
som jo netop er det, børnene har allermest brug for.

Det er også vigtigt at huske på, at hver forælder kun ser halvdelen af barnets liv, og det er eksempelvis 
ikke ualmindeligt, at den ene forælder har et særligt blik for det svære hos barnet, mens den anden 
har øje for det, der fungerer godt. Børn har glæde af, at forældre bidrager med hver deres syn på bar-
nets trivsel og udfordringer, og gerne uden at dette giver anledning til kritik og bebrejdelse forældrene 
imellem. Det ender som regel med at overskygge det centrale, nemlig barnet. Med andre ord har børn 
brug for, at deres forældre ser med fire øjne – for at forstå hele barnets liv og situation. 
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      TÆNKEPAUSE OG SAMTALE

Efter en opsummering får forældrene først 5-10 min til at reflektere over de to spørgsmål, hvorefter foræl-
drene deler deres tanker i en samtale på 30-35 min. 

•  Hvad tror du særligt kan fylde for dit barn/børn omkring skilsmissen eller 
den nye hverdag?  

•  Hvilke strategier genkender du hos jeres barn/børn?  

 

Tema 04 | Børns reaktioner 

Tænkepause og samtale  

 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDER SOM VEJLEDER
 
• Det vil være forskelligt, i hvor høj grad forældrene kan dele, hvordan de forstår reaktionerne, og i 

hvor høj grad de kan være åbne om barnets reaktioner og egne sårbarheder som forældre. Dette 
kræver en vis tryghed i relationen mellem forældrene, som langt fra altid er der. Det er således 
afgørende at følge forældrene, der hvor de er, og understøtte de små skridt, de tager.

• Vejlederens opgave og fokus kan være:
 –   At hjælpe hver forælder med at beskrive de strategier, som de kan genkende hos deres børn.
 –   At hjælpe forældrene med forsøgsvist at gætte på, hvad børnene reagerer på (de tre temaer) 
 –   Evt. at anerkende og validere, at forældrene selvfølgelig kan se forskellige ting.
 –   Evt.at understøtte og bekræfte betydningen af, at de deler deres oplevelser og erfaringer.
• Hvis forældrene er meget ”ordfattige” eller virker varsomme med, hvad de vil sige, kan man ita-

lesætte dette og finde ud af, om det hænger sammen med, at der pt. ikke er tryghed og tillid nok 
til at dele sådanne ting mellem forældrene.

• Hvis forældrene ikke kan genkende nogle af strategierne, så bed dem evt. om at prøve at identi-
ficere, hvordan de så oplever, at deres barn reagerer, når noget er svært for dem. Hvis en forkla-
ring på den manglende genkendelse kan være, at de kun lige har taget beslutningen om at gå 
fra hinanden, kan man hjælpe forældrene til at gætte på, hvordan de vil se deres barn reagere 
fremadrettet.
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