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Formål – hvad skal oplægget bidrage til?
At forældre reflekterer over, hvordan de bedst 

støtter deres børn i skilsmissen, og at de med 

oplægget føler sig bedre rustede til at tale mere 

med deres børn om sårbare emner

At støtte børn 
i skilsmissen  
UNDERVISNINGSEKSEMPLER07
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At støtte børn i skilsmissen   

INTRODUKTION – HVAD GÅR TEMAET UD PÅ?
Start med at introducere temaet, dets formål og de budskaber, du vil gå igennem (landkortet i manualen). 
Nævn gerne sammenhængen med det andet børneoplæg.

•  At give inspiration til, hvordan I konkret kan støtte og tale med jeres børn 

•  At sætte tanker i gang om, hvordan du gerne vil støtte jeres børn, der hvor 
de er   

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Formålet med temaet  

Som sagt i det første børneoplæg er det vigtigste for børn ikke at gå alene med de følelser og tanker, 
de har omkring skilsmissen og livet efter. Her har I forældre en meget vigtig rolle. Ingen vil kunne 
erstatte betydningen af, at ens forældre er opmærksomme og hjælper med at forstå egne reaktioner 
og det, der sker. 

Med dette oplæg vil vi gerne ruste jer forældre til at tale med jeres børn om det, der foregår, og deres 
tanker og følelser omkring det. Vi møder ofte forældre, der kan være i tvivl om, hvordan de skal tale 
med deres børn, og hvorvidt de kan sige noget forkert eller gøre børnene mere kede af det. Mange 
forældre står desuden i den situation efter en skilsmisse, at de pludselig skal udøve forældrerollen 
alene. Ligesom på mange andre områder har vi i parforhold typisk en tendens til at lave ”en opgave-
fordeling” i forhold til vores børn. Så én måske bliver den person, der putter eller trøster, og den anden 
står mere for at lære barnet at mestre nye færdigheder eller lege sammen. Er man nu alene som for-
ælder, skal man pludselig dække alle områder og udvikle andre sider af sig selv. 

Med dette oplæg vil vi gerne give inspiration til den vigtige støtte, I som forældre kan give ved at tale 
med jeres børn og være sammen med dem om det, de oplever, og dermed støtte dem til at komme 
godt igennem de forandringer, de oplever. 



07  //  undervisningseksempler3 Børnene

Det handler ikke om at være perfekt
Dette tema handler ikke om at være perfekte forældre. Ingen af os er perfekte forældre, der altid får 
set vores barn og støttet vores barn på ”den rigtige måde”. Børn har heller ikke brug for perfekte foræl-
dre. De kan godt forstå, at forældre begår fejl og ikke altid har overskud. Det afgørende for børn er at 
mærke, at deres forældre gerne vil forstå deres verden og gerne vil være tilgængelige for dem og tale 
med dem om det, der sker. Det vigtige er, at man forsøger, er nysgerrig og viser interesse – og også 
er villig til at kigge på sig selv og erkende, når man laver fejl. Man kan faktisk sige, at den skråsikre 
forælder sjældent er den bedste forælder – hvis man kun kan se, at man selv gør alt perfekt, og må-
ske samtidig mener, at den anden forælder er den, der begår alle fejlene, er man sjældent den bedste 
hjælp for sine børn. Børn har brug for forældre, der faktisk er villige til at kigge på sig selv, og som tør 
kigge på, hvordan man selv er som forælder. 

Vi zoomer ind på støtte til de svære oplevelser
Dette tema zoomer ind på, hvordan forældre kan støtte børn i de svære oplevelser, de kan have i for-
bindelse med en skilsmisse. Dette betyder ikke, at børn ikke også kan have positive oplevelser med en 
skilsmisse og blive glade for nogle af de forandringer, der følger med, for eksempel en ny bonusbror, 
flere ferier mm. De fleste af os forældre har blot typisk lidt sværere ved at rumme det, som vores børn 
har det svært med, ikke mindst hvis vi selv har været med til at sætte dem i situationen. Som forældre 
har vi mange forskellige opgaver, for eksempel at opdrage, opmuntre og lære dem færdigheder, men 
her zoomer vi ind på det, vi kalder følelsesmæssige støtte og mestringsstøtte, som børn har ekstra 
brug for, når de oplever vigtige forandringer i deres liv. 

1  BUDSKAB 1: AT HJÆLPE BØRNENE TIL AT FORESTÅ DET, DER FOREGÅR 
UDENOM DEM OG DET, DER FOREGÅR INDENI

•  Børn har i og efter skilsmissen særligt brug for hjælp til at forstå ... 

•  Hvad foregår omkring mig? 

•  Hvad foregår inden i mig?  

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Jeres støtte er vigtig! 
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Når børn oplever forandringer – det kan være alle de konkrete forandringer, der følger efter en skils-
misse, og de forandringer, de kan mærke på deres forældre, har de et større behov for hjælp til at 
forstå og håndtere det, de oplever. Børn kan ofte stå med en masse spørgsmål såsom: Hvorfor blev 
mor og far skilt? Hvorfor er de ikke, som de plejer at være? Hvorfor kan mor og far ikke tale sammen?

Børn mærker og registrerer forandringer, og hvis de ikke får hjælp til at forstå både det, der sker, og de 
tanker og følelser, det sætter i gang hos dem, bliver følelserne svære at håndtere for børnene. Deres 
fornemmelser, tanker og følelser vil så ofte føles kaotiske og uforståelige, og børn vil ikke sjældent 
begynde ud fra deres egen børnelogik at forsøge at skabe mening. ”De skændes rigtig tit om mig. Det 
er nok min skyld, at de blev uvenner” er et eksempel på en børnelogik, der ikke er ualmindelig. Her har 
I forældre en vigtig rolle i forhold til at kunne tale med dem om det, der sker, og eksempelvis forklare, 
at det ikke er deres skyld.

Man kan sige, at forældre kan gøre en vigtig forskel ved at hjælpe børn på to planer: Dels at hjælpe 
dem til at forestå alt det, der foregår udenom om dem – det siger vi lidt mere om her i starten. Og 
dels hjælpe dem til at forstå, hvad der foregår inde i dem – det vil en stor del af resten af dette oplæg 
handle om. 

Først den vigtige støtte til at forstå det, der foregår uden om barnet: Når der sker ændringer eller nye 
ting i børns liv, eller de kan mærke og fornemme, at noget er forandret, har børn brug for, at de voksne 
giver mere information og forklaringer på det, der sker. Mange forældre kan af forståelige grunde 
ønske at skærme børn for at vide for meget, fordi de tænker, at det blot giver for mange bekymringer 
og uro. Men ofte har børn brug for langt mere information og forklaringer, end mange forældre tror, 
også om de svære ting såsom at mor og far er i konflikt og ikke kan tale sammen. Denne information 
skal selvfølgelig være i børnehøjde og tilpasset deres alder, og de skal mærke, at forældrene tager 
ansvar for at løse konflikterne og egne følelser. 

Når børn får sådan information og forklaringer, og der skabes mulighed for at tale om det, der foregår, 
vil børn ofte falde mere til ro. De vil bedre forstå, at der ikke er noget galt med dem selv, og at det, der 
foregår, ikke er deres skyld. Hvis man fortæller løbende, når der sker nye ting, kan man fritage noget 
af børnenes spekulation over, hvad der sker, fordi de får tillid til, at deres forældre fortæller, når der 
sker vigtige forandringer. 

En stor del af resten af oplægget vil handle om den anden vigtige opgave – at hjælpe børn til at forstå 
det, der foregår inden i dem – altså alle de tanker og følelser, som opstår i barnet på baggrund af det, 
der sker.  

 EKSEMPEL

”Du har sikkert mærket, at mor og jeg ikke siger så meget til hinanden, når jeg afleverer dig hos 
mor. Lige for tiden er det ikke så let for mor og mig at tale sammen. Det ved vi godt ikke er rart for 
dig, og vi går lige nu på et kursus, hvor vi sammen snakker om, hvordan vi kan blive bedre til at tale 
sammen ”. 
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2  BUDSKAB 2: DEN VIGTIGE FØLELSESMÆSSIGE STØTTE 
 – AT SPEJLE OG GÆTTE

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Følelsesmæssig støtte 

Følelsesmæssig støtte er en central måde at støtte børn, når de oplever skilsmisse og de forandrin-
ger, der følger i kølvandet. Denne form for støtte hjælper barnet med at forstå det, der foregår inden i – 
altså alle de tanker og følelser, som rumsterer, og som barnet har brug for hjælp til at sætte ord på og 
få talt om. Det betyder meget for børn at blive set med de følelser og tanker, de har, og mærke at disse 
følelser er helt i orden at have, og at ”mine forældre kan hjælpe mig med at blive beroliget”. Et barn 
fødes ikke med evnen til at forstå sine følelser og berolige sig selv. Det er sammen med forældrene, 
at de efterhånden lærer dette. Når børn er ældre, kan de også gå alene med deres tanker og følelser, 
fordi de er bange for at gøre mor og far kede af det eller sure, hvis de siger dem højt, og dermed får de 
ikke den følelsesmæssige støtte, de egentlig har brug for. 

Den norske psykolog Haldor Øvreeide har beskrevet børns behov for at have forældre, der med-op-
lever og forsøger at støtte deres børn ved at forstå, hvordan verden ser ud gennem deres øjne. Han 
kalder det at kunne se sit barn og se, hvad barnet oplever, og derefter kunne tale med sit barn ud fra 
dette. Laver man en parallel til sidste børneoplæg, kan man sige, at det handler om at se sit barns 
mestringsstrategier og adfærd – og derudover se bagom adfærden og prøve at sætte sig ind i, hvad 
barnet oplever og reagerer på. Næste skridt, som er fokus i dette oplæg, er så at kunne tale med bar-
net om begge dele og hjælpe det til at forstå sine følelser og tanker. Det handler om, hvordan man 
som forælder kan åbne op for flere snakke om det svære med sine børn, og hvordan man kan møde 
det som forælder.  

Dette kan synes enkelt, men er det på ingen måde. Det kan eksempelvis være en udfordring, hvis man 
har et barn, der udviser østers-adfærd, og som siger meget lidt, eller en kaktus, der er vred og opfører 
sig uhensigtsmæssigt. Børn er forskellige – og det er vi også som forældre – og vi skal ofte finde 
forskellige veje til at give vores børn følelsesmæssig støtte. Som en bred guideline kan man sige, at 
vi ofte må bruge forskellige strategier alt efter, om vi har børn, der af sig selv begynder at fortælle, 
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eller om vi har børn, der viser deres reaktioner gennem adfærd, mestringsstrategier eller kropslige 
symptomer.  

Følelsesmæssig støtte i praksis: Når børn fortæller af sig selv

•  Når barnet selv sætter ord på…. 

•  Sæt ord på barnets følelse  

•  Udforsk følelsen på en omsorgsfuld måde   

•  Vær i følelsen sammen med dem og vis omsorg og 
accept  

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Følelsesmæssig støtte i praksis I  

Nogle børn fortæller selv nogle ting om, hvordan de har det og på, hvad de går og tænker på. Ek-
sempelvis kan de fortælle, at de savner den anden forælder. Vi kan som forældre nemt få lyst til at 
opmuntre eller finde løsninger, men børn har faktisk rigtig meget glæde af bare at kunne dele og være 
sammen om deres følelser og tanker. Helt konkret kan man tænke i – lige som med tale-lytteteknik-
ken – at forsøge at spejle og gentage det, barnet siger. Særligt hjælpsomt er det at spejle de følelser, 
som barnet udtrykker. Det kan være den følelse, som du som forælder tænker, der ligger bag et ud-
sagn, og her er det hjælpsomt blot det at sætte ord på: ”Så du savner far lige nu”. 

Så kan man herefter vise omsorg, være sammen med barnet om følelsen og vise, at man forstår og 
synes at det er helt ok at have det sådan: ”Jeg kan godt forstå, du savner far. Kom her og sæt dig hos 
mig”. Det kan så være, at man kan stille lidt yderligere spørgsmål, og barnet fortæller mere. Ved at 
give denne form for følelsesmæssige støtte, giver man både barnet en bedre forståelse af sig selv, 
og samtidig lærer man barnet at håndtere sine følelser. Det kan føles som om, at man gør meget lidt, 
men faktisk gør det en stor forskel bare at være sammen om følelsen. 
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Følelsesmæssig støtte i praksis: Når børn ikke fortæller, men reagerer

•  Når barnet blot reagerer… 

•  Gæt på barnets oplevelse og følelse 

•  Tjek om du har gættet rigtigt og husk, at barnet 
ved bedst 

•  Udforsk følelsen på en omsorgsfuld måde   

•  Vær i følelsen sammen med dem og vis omsorg 
og accept  

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Følelsesmæssig støtte i praksis II  

Som sagt kan der være meget, som børn ikke forstår og ikke fortæller, men derimod viser gennem 
deres adfærd. Det er her, hvor vi som forældre ser en linedanser, en kaktus, en afstandstager eller et 
barn, der måske får ondt i maven. Her bliver en central og vigtig støttestrategi, at man som forælder 
gætter mere på, hvad vi tror, vores børn oplever og reagerer på. Med andre ord skal forældrene mere 
på banen og forsøge at komme med deres bud på, hvilke tanker og følelser, barnet måske rundt går 
med. Her skal vi altså bruge vores færdigheder som ”opdagelsesrejsende” fra sidste oplæg og tilbyde 
vores børn det, vi ser. 

Her er det vigtigt, at man giver sit bud på, hvad der kan være svært for børnene, samtidig med at man 
er åben for, at man har taget fejl. Det er altid barnet, der bestemmer, om man har gættet rigtig. Ved at 
give vores bud og prøve at sætte ord på det, får børnene en mulighed for at mærke efter – og det giver 
barnet en bedre mulighed for at få orden på sin følelse, at blive beroliget og på sigt at blive bedre ru-
stet til selv at kunne håndtere sine følelser. Hvis man ikke rammer plet, vil barnet blot afvise ens bud, 
og her er det som sagt vigtigt, at barnet bestemmer. Det at gætte på vores børns oplevelser, følelser, 
tanker og ønsker er en vigtig og hjælpsom vej til at give sine børn følelsesmæssig støtte. 

 EKSEMPEL

Østers-adfærd: ”Jeg har lagt mærke til, at du tit går ind på dit værelse her på skiftedagen. Er der fordi 
det er svært at skifte mellem mor og far?”

Mægler-adfærd: ”Når jeg bliver irriteret på, at mor glemmer at pakke nogle ting, så har jeg lagt 
mærke til, at du forsvarer hende. Måske er det ikke særligt rart for dig, at jeg bliver irriteret på mor?”
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3  BUDSKAB 3: AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR MAN ”GÅR OP” ELLER 
”GÅR NED” MED BARNETS FØLELSER

•  At kunne rumme barnets følelser uden at 
gøre dem ”mindre” eller ”større”    

•  Egne følelser kan gribe os 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Det udfordrende kan blive…  

Det at give følelsesmæssig støtte kan lyde enkelt, men som sagt er det i praksis slet ikke så let. Det at 
rumme, at ens børn har det svært, er ikke let. Derudover er vi som forældre selv ofte ramt af skilsmis-
sen og de ting, der følger med, og derfor aktiveres vores egne følelser og historier let. For eksempel 
vil skyldfølelsen over skilsmissen nok ofte være en følgesvend, de fleste skilte forældre kan nikke 
genkendende til. Det kan derfor være rigtig vigtigt at kigge på, hvad vi kommer til at gøre, når vores 
egne følelser aktiveres, og dernæst blive bevidst om, hvilke følelser der kan være i spil. 

Med følgende billede vil vi vise, hvad man som forældre let kan komme til, når ens egne følelser 
blander sig. Dette er reaktionsmåder, vi alle kender til som forældre, og grøfter, som vi alle ”falder i”. 
Billedet kan være en hjælp til at kigge på sig selv og se, hvilken ”grøft” jeg måske typisk kan komme 
til at falde i. 

Denne tegning kan du evt. tegne op på en flip-over:

Vi taler om, at man som forælder enten kan komme til at ”gå op” med barnets følelser, eller ”gå ned” 
med dem. Når vi går op med følelserne, så kører vi selv op følelsesmæssigt sammen med barnet. Så 
hvis barnet er vredt, bliver jeg selv vred, og jo mere vred jeg bliver, jo mere kører barnet op og omvendt.
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Det kan også være et barn, der er ked af det, og hvor vi selv som forældre bliver så overvældet af fø-
lelsen og så ked af det på vores barns vegne, at vores barn ikke kan undgå at mærke, hvor påvirket vi 
bliver. Så barnet oplever at gøre mor eller far ked af det. 

Vi taler om, at den oplevelse et barn kan sidde tilbage med, når vi som forældre kommer til at ”gå op 
med barnet” – på trods af gode intentioner – er:

• Min følelse er ”farlig”
• Min følelse er ikke til at håndtere

Når man omvendt ”går ned” med barnets følelser, er det i de situationer, hvor vi gerne vil have følelsen 
til at gå væk. Igen i vores bedste intention om, at vores barn ikke skal have det svært, kan vi her være 
hurtige til at prøve forskellige ting, der skal få følelsen til at blive mindre eller gå væk. Det kan være 
der, hvor vi forsøger at aflede og tale om noget andet, eller der hvor vi forsøger at trøste ved at frem-
hæve de positive ting. 

Mange kan nok genkende en sådan situation, hvor vi blot ønsker at opmuntre som forældre. Men 
gør man dette med det samme, så kan barnet på trods af intentionen komme til at sidde tilbage med 
oplevelsen af:

• Min følelse er ”forkert”
• Jeg må selv klare min følelse

Det kan være en vigtig opmærksomhed at blive bevidst om de situationer, hvor jeg ikke får mødt og 
rummet mit barn, men går enten op eller ned med mit barns følelse. Det kommer vi alle til, og en cen-
tral pointe er, at vi altid har mulighed for at vende tilbage til vores barn og reparere – sige undskyld 
og sætte ord på det skete – eksempelvis at man blev for vred eller ikke rigtig hørte, hvad ens barn 
egentlig ville sige. 

 EN HISTORIE 

Et barn fortæller, at hun er ked af ikke at skulle være sammen med far til jul. Mor: ”Men tænk på at 
du får to juleaftener. Og flere gaver!” 

 EN HISTORIE 

Far har lige skrevet, at han bliver nogle timer forsinket. Magnus bliver irriteret og sparker til hans 
legetøj. Mor bliver ramt på en historie om gentagne oplevelser af, at far ikke overholder aftaler. Hun 
bliver vred og kan ikke lade være med at ”gå med op” og give udtryk for, at hun synes det er for dårligt 
af far og vise sin vrede.  
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Som allerede nævnt kommer vi ofte til at reagere på denne måde, når vi selv bliver ramt følelsesmæs-
sigt. I en skilsmisse er vi selv som voksne påvirket af alt det, der sker, og vi kan have mange følelser 
i klemme, der gør, at det ikke altid er lige let at hverken se sit barn klart, eller møde sit barn, der hvor 
barnet er. Vores egen historie og følelser kan med andre ord sløre vores syn på vores barn, og hvad vi 
tænker, at vores barn har brug for. 

Som en sky (på tegningen) kan følelser som dårlig samvittighed/skyld, sorg og krise, vrede mod den 
anden forælder eller endda ny forelskelse gøre, at vi ikke altid ser barnet helt klart. Hvis vi for eksem-
pel selv er ramt og i krise, kan vi have tendens til også at se sort på situationen på vores børns vegne, 
eller omvendt slet ikke kunne rumme at se de ting, der er svære for barnet. Omvendt kan også nyfor-
elskelse blænde os, og vi kan lidt miste fornemmelsen af, at vores barn ikke er nyforelskede ligesom 
os og måske faktisk synes, at det ikke er helt let at miste noget af forældrenes opmærksomhed til en 
ny partner. Det at blive bevidst om, hvornår vi bliver fanget i vores egne følelser, og hvad vi i de tilfælde 
kommer til at gøre overfor barnet, er måske den vigtigste øvelse som forælder.  

En af de følelser, der virkelig kan blænde for synet på barnet, er hvis man stadig har meget vrede og 
had mod den anden forælder. Så er det som om, at der kommer en stor sky i vejen, hvor man har svært 
ved at se, at barnet har det helt anderledes med den anden forælder end man selv har. Her kan vi, 
når vi er under pres, have brug for, at en udefra – en god ven, familie eller en professionel – hjælper 
med at skelne mellem egne følelser og barnets. Egenomsorg og det at tage iltmaske på er under alle 
omstændigheder centralt for at have overskuddet til at være der og støtte sit barn. 

Illustration af følelsesmæssig støtte via videoklip
Man kan illustrere følelsesmæssig støtte ved at vise et videoklip, eksempelvis fra dokumentaren ”Amandas 
to verdener” (Amanda kigger i fotoalbum sammen med mor).

Forældrene opfordres til at kigge efter, hvad mor gør, og i plenum samles op på hvad de ser og lægger 
mærke til. 

•  Vis evt. et filmklip 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Et eksempel .. 
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4  BUDSKAB 4: MESTRINGSSTØTTE

•  At komme med flere måder at tænke på om det, 
der er svært 

•  At komme med forslag til flere måder at handle 
på - både for barnet og for jer som forældre 

•  At signalere ro og tro på, at det bliver bedre 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Mestringsstøtte 

Udover følelsesmæssig støtte, som nu er blevet udfoldet, kan man tale om, at børn derefter også har 
glæde af, at forældre hjælper dem med at håndtere de svære ting – det, vi kalder mestringsstøtte. 
I psykologen Haldor Øvreides billede af forældres møde med deres børn skal man udover at se sit 
barn, og hvad barnet er optaget af, også ”se længere” end det. Med det mener Øvreeide, at man som 
den voksne har et større ansvar og en anden erfaring og evne til at forstå og tackle de begivenheder, 
der sker – begivenheder, som børnene ofte oplever for første gang i deres liv. Den erfaring kan børn 
også have glæde af at kunne læne sig op af. Med andre ord er det også vigtigt, at man påtager sig en 
forældrerolle, der giver tryghed for barnet. 

Det at se længere og give støtte til at håndtere de svære oplevelser kan komme til udtryk på forskellig 
vis, alt efter situationen og det behov, barnet har i denne situation. 

At guide til nye måder at tænke og handle på
Når den følelsesmæssige støtte har fundet sted, kan det også være hjælpsomt for barnet at tale om, 
hvordan man konkret kan håndtere den svære situation eller følelse. Man kan spørge til og foreslå 
konkrete ting, man som forælderen kan gøre, eller som barnet selv kan gøre, for at gøre følelsen nem-
mere at håndtere. Det er dog vigtigt, at dette kommer EFTER den følelsesmæssige støtte – ellers vil 
barnet igen opleve at være alene med den svære følelse og ikke kunne bruge løsningen til så meget. 
Men børn har også glæde af de voksnes større erfaring, og det kan være hjæpsomt eksempelvis at 
tale om, hvordan man som forældre kan støtte, og hvad barnet selv kan gøre.
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At signalere ro og tro på, at det bliver godt igen
Som barn har man ofte ikke den erfaring, at ting der kan være svære, kan gå over igen. Derfor kan 
det være hjælpsomt for børn – når de har været sammen med den voksne om det svære og har fået 
følelsesmæssig støtte – at den voksne indgyder håb. ”Jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Det er 
helt ok. Men jeg tror, at du og jeg nok skal få det godt igen”. Børn får tro og håb for fremtiden, når mor 
og far viser, at de selv også har dette. 

At være tydelig om hvad der er barnets ansvar og hvad der er de voksnes ansvar
Som man kunne se i nogle af mestringsstrategierne i det første børneoplæg, kan børn i skilsmisser 
komme til at tage et for stort ansvar på deres skuldre – det vi kalder et voksenansvar. Nogle børn 
forsøger at mægle og løse konflikter mellem forældrene, andre prøver at tage ansvar for, at mor og far 
er glade ved at undgå at fortælle om deres tanker og følelser eller ved at være ekstra søde og hjælp-
somme. Bliver man opmærksom på dette som forælder, så kan det være vigtigt at tale med børnene 
om, at det ikke er deres ansvar. Her kan det være vigtigt at få formidlet, at man godt kan forstå barnets 
handlinger og ønsker, men at det er de voksne, der skal tage ansvar for at løse konflikter eller tage sig 
af egne følelsesmæssige reaktioner.

 EKSEMPEL

”Så når du savner, hvordan tror du at vi kan hjælpe dig? Skal far sidde lidt hos dig? Eller vil du ringe 
og sige godnat til mor?” 

•  At være tydelig om hvad der er barnets ansvar, 
og hvad der er de voksnes ansvar 

•  At se barnets behov på den lange bane og ikke 
kun nu og her 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

Mestringsstøtte 
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At se barnets behov på den lange bane og ikke kun nu og her
At støtte børn til at håndtere det svære, handler også om at have øje for barnets behov på den lange 
bane. Der er ikke altid sammenfald mellem det, barnet lige nu og her udtrykker, og hvad barnet har 
brug for på den lange bane. Igen er det ikke altid let at se som forælder midt i en kaotisk skilsmisse. 
Den sværeste situation er nok der, hvor man møder en partifælle-strategi hos sit barn, som man let 
kan fejltolke som om barnet har brug for at tage afstand og mindske kontakt med den anden foræl-
der. Det kræver et stort stykke arbejde at gennemskue, at barnet reelt stadig har brug for begge sine 
forældre, selvom de lige nu og her er blevet sure på den ene. 

 EKSEMPEL

”Jeg kan godt mærke, at du er blevet rigtig sur på far, fordi han har fået en ny kæreste. Det kan jeg 
godt forstå. Men jeg ved også at du elsker far, og at han elsker dig. Så jeg tænker, at det er vigtigt at 
I finder ud af det sammen.”  

 EKSEMPEL

”Jeg kan godt se, at du gerne vil have, at far og jeg bliver gode venner. Og jeg ved, at det ikke er rart 
for dig, at vi lige nu ikke er gode til at tale sammen. Men det er ikke dit ansvar, det er os som voksne 
der skal finde ud af at få det bedre sammen. Det er derfor, at vi går på kursus, så vi kan arbejde på 
at vi bliver bedre til at tale sammen om dig”.  

”Jeg ved godt, at du også har set mig blive ked af det på det sidste. Jeg kan i denne tid også blive 
ked af det, der er sket. Men du skal vide, at du må sige alt til mig, og du skal ikke tænke på, om du 
gør mig ked af det. Jeg kan godt klare det, og jeg taler også med mine venner”. 
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5  BUDSKAB 5: AT VÆRE KULTURBÆRER

•  Som forælder kan man ”gå foran”: 

•  Dele egne tanker og følelser – dog uden at dit barn bliver bekymret på 
dine vegne 

•  Tage initiativ til at tale om det svære   

•  Give lov til at tale med andre end mor og far 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

At være kulturbærer  

Det sidste budskab i dette undervisningstema er forælderen som kulturbærer. Den vigtige tankegang 
er her, at børn ikke skal have ansvaret for at tage de svære ting op, men at man som forælder må gå 
foran både som rollemodel og som initiativtager. 

En vigtig vej til at åbne op for flere snakke med sine børn er ved at skabe en familiekultur, hvor det er 
ok at tale også om de svære ting og dele sine tanker og følelser. Således kan forældre også gå foran 
med deres eget eksempel og dele egne tanker og følelser, selvfølgelig afstemt børns alder og med 
opmærksomhed på, at de ikke føler, at de skal trøste eller beskytte én. Ved at være mere åben selv, 
inspirerer man sine børn til åbenhed. 

Det at være kulturbærer kan også indebære at give sine børn lov til at tale med andre. For nogle for-
ældre kan det føles som en falliterklæring, hvis deres børn ikke kan tale med dem om alt. Men en del 
børn kan i en skilsmisse faktisk synes, at det kan være svært at tale med deres forældre, fordi de ikke 
vil gøre dem kede af det eller vrede. Derfor kan børn have glæde af også at have andre at tale med, 
såsom et familiemedlem, en lærer eller pædagog, eller de kan gå i en børnegruppe. Ved at man som 
forældre aktivt opfordrer ens børn til at gøre dette, kan man igen som forælder vise sine børn, at det 
er ok i vores familie at tale om disse ting. 

At skabe anledninger
Som sagt kan man som regel ikke lade det være op til børn at tage de svære ting op. Her er det vigtigt, 
at initiativet ligger hos de voksne. Problemet er, at børn bare ikke altid vil tale lige der, hvor vi sætter 
os ned og spørger, hvordan de har det. Derfor må vi ofte tænke i at skabe anledninger for, at snakke 
kan opstå. Det kan nogle gange være lettere at tale sammen om noget svært, når vi er i gang med at 
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lave noget sammen, såsom at gå en tur eller tegne sammen. At læse en bog sammen eller se en film 
eller dokumentar, der handler om børn i skilsmisse, kan også give gode snakke. Det kan være lettere 
at tale om, hvordan andre har det, og dernæst hvad man kan genkende. At se fotos sammen eller dele 
minder kan være en tredje vej til at skabe en anledning. 

•  Snakke kan opstå, når man… 

•  Gør noget sammen 

•  Ser en film/læser en bog om skilsmisse 

•  Taler om minder eller kigger fotos 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse 

At skabe anledninger 
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     TÆNKEPAUSE OG SAMTALE

Efter oplægget bedes forældrene om at reflektere over følgende spørgsmål, som de efterfølgende deler i 
samtaleøvelsen. Refleksion: 5-8 min. Samtaleøvelse: 30-35 min.

•  Hvad lykkes du allerede med ift. at støtte dine børn godt? 

•  Hvad kunne du tænke dig at gøre mere eller mindre af?  

 

 

Tema 07 | At støtte børn i skilsmisse  

Tænkepause og samtale  

 SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDER SOM VEJLEDER
 
• Alt efter hvad der er trygt og muligt for forældrene, kan de her dele oplevelser af udfordringer 

som forældre. Mange forældre lykkes faktisk i at dele overvejelser omkring deres forældrerolle. 
Det at sidde og tale sammen om, hvordan man bedst kan hjælpe sine børn, bringer ofte en anden 
stemning frem og inviterer forældrene ind i deres forældrerolle. Omvendt er der også forældre, 
hvor denne tryghed ikke er tilstede – og hvor de enten kan ryge ud i at tale om at ”alt er fint” eller 
mere eller mindre direkte beskylde hinanden. Her kan øvelsen bruges til at tydeliggøre dette for 
forældrene og tale med dem om, hvordan dette kan aflede dem fra et fokus på barnet og på at 
være de forældre, der gerne vil være.

• Hvis forældrene ikke af sig selv fortæller så meget og uddyber, kan vejlederen hjælpe dem til at 
beskrive konkrete situationer og eksempler.

• Husk at stoppe dem, hvis de begynder at tale om, hvad den anden skal blive bedre til, og hjælp 
dem til at blive på egen banehalvdel.

• Man kan bevidne og give anerkendende feedback, hvis de formår at dele overvejelser om deres 
børn og egen forældreudøvelse. 
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